
 

 

  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 6. 10. 2021 
 

 

I. Zahájení jednání  

 

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

v 18:30 dne 6. 10. 2021. 

 

II. Prezence 

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

KDU-ČSL, Eva Halasová KSČM, Jiří Hanák ODS, Jan Piskač SPOL, Bc. Roman Vlha ČSSD,  

Nepřítomni:  

- Martin Doubrava ANO2011, MUDr. Iva Daniele PROOL, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Miloš 

Zmeškal PIRÁTI 

 

Hosté: - MPO  

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

● Komise schválila zápis ze zářijového jednání. 

 

IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

● 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 

● KMČ upozorňuje na  vandalismus  na odpočívadlech in-line okruhu a na vyskytující se 

osobní automobily na cyklostezce  

 

Trvající požadavky: 

● KMČ požaduje po TSMO uspořádat „Sběrovou sobotu“ financovanou prostřednictvím 

KMČ z fondu pro služby 

 

 

       Nové požadavky: 

● KMČ žádá o změnu umístění nádob na tříděný odpad z chodníku u kapličky sv. Isidora 

nové místo a to k zídce u vjezdu ke školnímu hřišti  par. č. 1029/25  



 

● KMČ žádá o opravu mobiliáře u odpočívadla na in-line okruhu a doplnění odcizeného stolu 

na parkovišti  

Další projednané záležitosti: 

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

průvod – ŽS navrhne termín, rozsvěcení vánočního stromu, Štěpánská zábava a jin.) 

 

V. Majetkoprávní záležitosti 

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce 

Spisová značka: S-SMOL/083319/2021/OMAJ/Kra 

Nemovitá věc: pozemek parc. č. st. 132/57 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2 v k.ú. Řepčín 

● zúčastnění členové komise (6) v emailové komunikaci nesouhlasí s prodejem pozemku 

VI. Estetizace 

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

financované z fondu pro estetizaci – na příštím zasedání KMČ vybere navržené 

varianty  

VII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 3. 11. 2021 od 18:30 v prostorách KMČ 

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

Zapsal: Václav Kryl  


