
 

 

  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 3. 3. 2021 

 
 

I. Zahájení jednání  

 

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) jednala on-line formou 

videokonferencev 18:30 dne 3. 3. 2021. 

 

II. Prezence 

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

ČápKDU-ČSL, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, JiříHanák ODS, Jan Piskač SPOL,Bc. Roman 

Vlha ČSSD,Miloš Zmeškal PIRÁTI 

 

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

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

● Komise schválila zápis z únorovéhojednání. 

 

IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

● KMČ opětovně žádá o vyhodnocení měření rychlosti z instalovaného radaru na ulici 

Křelovská a Svatoplukova. 

● KMČ žádá Krajské ředitelství o namátkové měření na ulici Křelovská a Svatoplukova – 

časté porušování povolené rychlosti „30“ v ulici Řepčínská a Horní Hejčínská. 

 

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 Rubešova, kde se dlouhodobě vyskytuje 

nepořádek.Dále pak na ulici Břetislavova u kontejnerů na tříděný odpad u parkoviště on-

line  

● Další projednané záležitosti: 



 

o Předseda komise informoval členy komise o následujícím: 

o Akce „Ukliďme Česko“ se uskuteční 27.3.2021, výzva pro členy KMČ 

k případnému zorganizování akce 

o Předseda KMČ seznámil členy s plánovanou instalací stojanů na kola u zastávky 

MHD Svatoplukova u vchody do parku dle požadavku KMČ z minulého jednání 

– stojany budou osazeny v letních měsících 

 

V. Nové požadavky 

● KMČ žádá o doplnění stojanů na kola u zastávky MHD Svatoplukova u vchody do parku 

kde již v minulosti byly stojany instalovány 

● KMČ požaduje na podnět člena KMČ pana Bubeníčka o zajištění prořezu lip v parku na 

ulici Břetislavova – větve zasahují do vozovky 

● KMČ na podnět člena komise pana Vlhy požaduje po vlastníkovi komunikace prošetření 

opakovaného znečištění vozovky v ulici Svatoplukova od nákladních aut vozících zeminu 

z nově budovaného hřiště a zajištění, aby stavitel dotčenou ulici nejenom pravidelně čistil 

od hrubých nečistot po odvozu hlíny, ale zároveň i čistil kartáči mokrou cestou. 

 

VI. Majetkoprávní záležitosti 

 

VII. Estetizace 

 

VIII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 7. 4. 2021 od 18:30 formou videokonference 

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

Zapsal: Václav Kryl  


