
 

 

  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 

Zápis z jednání 7. 4. 2021 
 

 

I. Zahájení jednání  

 

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

videokonference v 18:30 dne 7. 4. 2021. 

 

II. Prezence 

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

KDU-ČSL, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Jiří Hanák ODS, Jan Piskač SPOL, Bc. Roman Vlha 

ČSSD,  

 

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

Miloš Zmeškal PIRÁTI 

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

● Komise schválila zápis z březnového jednání. 

 

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.  

● KMČ opětovně žádá o instalaci mobilního radaru pro měření rychlosti na ulici Křelovská a 

Svatoplukova  

 

 

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: 

Předseda komise informoval členy komise o následujícím: 

o Majetkoprávní odbor žádá o projednání možnosti poskytnout příspěvek z fondu 

estetizace na dofinancování rekonstrukce „Umělé jeskyně“ v parku před školou a to 

částkou ve výši cca 100tis.  

- KMČ se většinově usnesla na neposkytnutí částky na dofinancování z fondu 

estetizace  a upozorňuje na havarijní stav a nebezpečí úrazu 

 

V. Nové požadavky 

● KMČ žádá příslušný odbor o předlažbu chodníků na ulici Břetislavova před bytovým 

domem a to z fondu KMČ pro chodníky 

● KMČ požaduje po TSMO uspořádat „Sběrovou sobotu“ v termínu květen-červen 

financovanou prostřednictvím KMČ z fondu pro služby 

 

 

VI. Majetkoprávní záležitosti 

 

VII. Estetizace 

 

VIII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 5. 5. 2021 od 18:30 v prostorách KMČ 

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

Zapsal: Václav Kryl  


