
 

 

  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 2. 9. 2020 
 

 

I. Zahájení jednání  

 

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku  

na 18:30 dne 2. 9. 2020 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

Přítomni – Václav Kryl ANO2011 (předseda), Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp 

KDU-ČSL, MUDr. Iva Daniele PROOL, Jiří Hanák ODS, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Jan 

Piskač SPOL,  Bc. Roman Vlha ČSSD, Miloš Zmeškal PIRÁTI 

 

Omluveni - Martin Doubrava ANO2011, Přemysl Halas KSČM, 

Hosté – MPO 

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

● Komise schválila zápis ze srpnového jednání. 

 

IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

● Komise poukazuje na zaparkovaný autovrak Ford na ulici Rubešova a žádá o vyřešení a 

odklizení  

● Komise poukazuje na zaparkovaný a nepojízdný automobil Renault Scenic s podezřením 

na autovrak na parkovišti In-line na konci ulice Břetislavova a žádá o vyřešení a případné 

odklizení 

● KMČ žádá o vyhodnocení mobilního radaru na ulici Křelovská a Svatoplukova 

● KMČ požaduje součinnost a doprovod MP při akci Lampionový průvod dne 27. 10. 2020 

od 18:00 hod. 

Trvající požadavky: 

● KMČ opakované žádá o dořešení situace okolo reklamovaných chodníku na celém území 

Řepčína. V odstraňování reklamací by se dle informací z Magistrátu mělo pokračovat v 

letních měsících. 

● KMČ žádá o doplnění cedulek s názvy ulic v celém Řepčíně dle dříve doložených podkladů 

chybějících cedulek. Situace je v řešení dle informace Magistrátu SmOL. 



 

● KMČ žádá o informace ohledně opravných prací na autobusové zastávce linky 18 - Řepčín, 

škola ve směru, která byla hrazena z fondu estetizace KMČ. 

● KMČ žádá o pravidelný úklid ulic Na Zahrádkách a ulice Rubešova, kde se dlouhodobě 

vyskytuje nepořádek. 

● Další projednané záležitosti: 

o Předseda komise informoval členy komise o následujícím: 

- Dne 27. 10. 2020 se uskuteční akce Lampionový průvod – akci pořádá KMČ 

Řepčín ve spolupráci s MŠ a ZŠ Svatoplukova. Na akci přispěje SMO finanční 

částku 10tis. prostřednictvím KMČ Řepčín (zajištění dechové hudby) 

- Dne 16. 9. 2020 se uskuteční veřejné projednání k nové strategii zeleně –  

za KMČ se zúčastní předseda 

- Dne 26. 9. 2020 se uskuteční veřejné projednání konceptu nové Parkovací 

politiky města 

za KMČ se zúčastní předseda 

o KMČ pověřuje předsedu komise aby zjistil na KÚ pro Ol.kraj stav projektu 

rekonstrukce krajské komunikace včetně dešťové kanalizace v ulici Křelovská 

o KMČ uděluje plnou moc Ing. Ladislavu Čápovi k jednání na ODÚR a oddělení státní 

správy na úseku pozemních komunikací na MMOl, Hynaisova 10, Olomouc ve věci 

Územní řízení o umístění stavby „II/448 Olomouc – přeložka silnice (II. Etapa)“ 

V. Nové požadavky 

● Podnět od občana: chybějící chodník z nového sídliště Holandská čtvrť ke krematoriu 

„Byl zde sice vybudován pěkný chodník, ale ten bohužel končí v poli u hromad hlíny. 

Zajímalo by nás, zda a kdy se počítá s dobudováním tohoto chodníku směrem ke krematoriu 

k zastávce MHD“. 

KMČ žádá příslušné odbory o prověření a o požadovanou odpověď 

 

● Plánované akce v roce 2021 s předpokládanou dobou konání po 22.00hod. v návaznosti 

na vyřízení výjimky z obecně závazné vyhlášky 

- Řepčínské plesání (sál U Kapličky) noc z 19. 2. na 20. 2. 2021do 02:00 

Ples spolku Naše Řepčínsko, z.s.  

- Čarodějky u vody (parkoviště In-line a park Řepák) 24. 4. 2021 do 24:00hod. 

společná akce s MŠ a ZŠ Svatoplukova, KMČ a spolku Naše Řepčínsko, z.s. 

- Kácení máje (parkoviště In-line a park Řepák)  

noc z 22. 5. na 23. 5. 2021do 02:00hod. 

společná akce KMČ Řepčín, a spolku Naše Řepčínsko, z.s. ve spolupráci 

s KMČ Hejčín 

- Hody u vody (parkoviště In-line a park Řepák)  

noc z 5. 7. na 6. 7. 2021do 02:00hod. 

společná akce KMČ Řepčín, a spolku Naše Řepčínsko, z.s. ve spolupráci 

s KMČ Hejčín 

 

VI. Majetkoprávní záležitosti 

 



 

VII. Estetizace 

● KMČ pověřuje předsedu k projednání požadavků vzešlých z podnětů členů KMČ na 

minulých jednáních KMČ na příslušných odborech Magistrátu. Zejména vypracování studií 

na vybraných prostranství a zajištění administrativních úkonů s tím spojených  

 

VIII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 7. 10. 2020 od 18:30 v prostorách Komise v 

suterénu ZŠ Svatoplukova.  

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

Zapsal: Václav Kryl  


