
 

 

  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 7. 10. 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, , Jiří Hanák ODS, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Jan Piskač SPOL,  Bc. Roman Vlha 

ČSSD, Miloš Zmeškal PIRÁTI 

 

Nepřítomni: - Martin Doubrava ANO2011, Přemysl Halas KSČM, MUDr. Iva Daniele PROOL 

Hosté – MPO 

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

● Komise schválila zápis ze zářijového jednání. 

 

IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

● 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: 



 

- Požadavek k vyjádření k problematice sdílených kol a elektroběžek z pohledu 

KMČ  

KMČ nezaznamenala negativní názory na uvedenou problematiku a do 

dnešního dne neobdržela žádnou stížnost od občanů 

V. Nové požadavky 

● Podnět od občana: při svozu tříděného odpadu došlo ke sloučení odpadu sklo + plast do 

jednoho svozu  

KMČ žádá příslušné odbory o prověření a o požadovanou odpověď 

 

 

VI. Majetkoprávní záležitosti 

 

VII. Estetizace 

● KMČ do příštího zasedání zajistí veřejné projednání projektu Estetizace veřejných 

prostranství pro rok 2021  

Členka KMČ paní Kopecká zajistí k tomuto účelu dotazník uveřejněný na Fb ZŠ 

Svatoplukova Olomouc pod názvem Anketa 

Členové KMČ si připraví do příštího veřejného projednávání náměty k uvedenému projektu 

 

VIII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 4. 11. 2020 od 18:30 v prostorách Komise v 

suterénu ZŠ Svatoplukova.  

Termín se může změnit dle Usnesení krizového štábu – informace na www.olomouc.eu 

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

Zapsal: Václav Kryl  


