
 

 

  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 4. 8. 2021 
 

 

I. Zahájení jednání  

 

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

v 18:30 dne 4. 8. 2021. 

 

II. Prezence 

Přítomni – Václav Kryl ANO2011 (předseda), Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Eva Halasová 

KSČM, Mgr. Lea Kopecká ANO2011,  

Nepřítomni:  

- Martin Doubrava ANO2011, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL MUDr. Iva Daniele PROOL, Jiří 

Hanák ODS, Jan Piskač SPOL, Bc. Roman Vlha ČSSD, Miloš Zmeškal PIRÁTI 

 

Hosté: - MPO –  

Pozn.: KMČ není usnášející se a nebude tudíž přijímat žádná usnesení  

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

● Komise vzala na vědomí zápis z červencového jednání. 

 

IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

● KMČ žádá o prověření nepojízdného automobilu bez SPZ zaparkovaného naproti hospody 

„U Kapličky“ – vozidlo je již odstraněno 

● KMČ opětovně 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“ financovanou prostřednictvím 

KMČ z fondu pro služby 

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

škola ve směru, která byla hrazena z fondu estetizace KMČ a oprava není stále dokončena 

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

odpad na ulici Břetislavova u parku Řepák 



 

● KMČ požaduje umístit na cyklostezku ke Globusu odpadkové, nerozbitelné koše 

financované z fondu pro estetizaci 

● KMČ požaduje doplnit do plánu investic vybudování zvýšené křižovatky a chybějícího 

chodníku ke škole u kapličky sv. Isidora – tato investiční akce bude zahrnuta do plánu 

v roce 2022 

 

 

       Nové požadavky: 

● KMČ žádá o opravu Kapličky sv. Isidora na ulici Řepčínská  

● KMČ žádá příslušný odbor o prošetření záboru chodníku a veřejného prostranství u RD č.p. 

8/4 na ulici Řepčínská kde probíhá rekonstrukce RD a již několik měsíců není chodník 

průchozí – chodník již je průchozí 

Další projednané záležitosti: 

● Přítomní členové komise diskutovali nad možnými akcemi do konce roku (lampionový 

průvod, rozsvěcení vánočního stromu) 

 

V. Majetkoprávní záležitosti 

 

VI. Estetizace 

● KMČ požaduje umístit na cyklostezku ke Globusu odpadkové, nerozbitelné koše 

financované z fondu pro estetizaci 

VII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 1. 9. 2021 od 18:30 v prostorách KMČ 

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

Zapsal: Václav Kryl  


