
 

 

  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 5. 5. 2021 

 
 

I. Zahájení jednání  

 

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) jednala v zasedací místnosti KMČ 

v 18:30 dne 5. 5. 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 

Hosté:  

- MPO – Kluka, Zuzana Koutná (předsedkyně KMČ Hejčín) 

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

● Komise schválila zápis z dubnového jednání. 

 

IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

● KMČ žádá o prověření stání kamionu u tréninkového hřiště za železničním přejezdem  

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

financovanou prostřednictvím KMČ z fondu pro služby 

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

Řepčína.  

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

chybějících cedulek.  



 

● 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: 

KMČ znovu projednala následující bod jednání a přijala k tomu příslušná usnesení: 

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 revokaci usnesení z minulého jednání KMČ 

6 Pro, 1 zdržel se 

- KMČ se většinově usnesla na poskytnutí příspěvku na rekonstrukci „Umělé 

jeskyně“ do částky 100 tis. Kč z fondu pro estetizaci 

6 Pro, 1 zdržel se 

 

V. Nové požadavky 

● KMČ žádá příslušný odbor o předlažbu chodníků na ulici Oldřichova 

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

financovanou prostřednictvím KMČ z fondu pro služby 

● KMČ žádá o instalaci doplňkové značky „Pozor děti (12B)“ u kapličky sv. Izidora z obou 

stran z důvodu neustálého porušování rychlosti v celém úseku ulice Řepčínská 

● KMČ žádá o instalaci popelnice pro směsný odpad do prostoru k popelnicím pro tříděný 

odpad na ulici Břetislavova u parku Řepák 

● KMČ žádá o instalaci 3 ks laviček do prostoru náměstíčka „U zvoničky“ ul. Břetislavova-

Zengrova 

● KMČ na žádost občanů žádá o systémové řešení havarijního stavu zastaralého vodovodního 

řadu v ulici Řepčínská, Svatoplukova, Na Trati, Břetislavova …. 

VI. Majetkoprávní záležitosti 

Žádost o sdělení stanoviska k výpůjčce, případně nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce (Spisová značka: S-SMOL/201465/2017/OMAJ/Kli) 

Nemovitá věc: část parc. č. 69/1 ostatní plocha o výměře 305 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc. 

           KMČ souhlasí (7 pro, 0 proti) 

VII. Estetizace 

VIII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 2. 6. 2021 od 18:30 v prostorách KMČ 

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

Zapsal: Václav Kryl  


