
 

 

  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 3. 11. 2021 
 

 

I. Zahájení jednání  

 

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

v 18:30 dne 3. 11. 2021. 

 

II. Prezence 

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

KDU-ČSL, Eva Halasová KSČM, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Jan Piskač SPOL, Miloš 

Zmeškal PIRÁTI 

Nepřítomni:  

- Martin Doubrava ANO2011, MUDr. Iva Daniele PROOL, Jiří Hanák ODS, Bc. Roman Vlha 

ČSSD,  

 

Hosté: - MPO  

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

● Komise schválila zápis z říjnového 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 

 

Trvající požadavky: 

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

KMČ z fondu pro služby 

● 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  

 

 

       Nové požadavky: 



 

Další projednané záležitosti: 

● Přítomní členové komise jednomyslně odsouhlasili využití zbývajících finančních 

prostředků z fondu estetizace a z fondu pro služby (kulturní a společenské akce, úprava 

veřejných prostranství, úprava kolem ohniště v parku Řepák) 

● Poděkování: 

KMČ děkuje všem studentům 3. D a pedagogům Církevního gymnázia Německého řádu 

za úklid vytipovaných veřejných prostranství v městské části Řepčín v rámci školní akce 

„Den dobrých skutků“  

 

V. Majetkoprávní záležitosti 

  

I. Estetizace 

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

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

varianty KMČ rozhodla, dle požadavku na umístění košů na most (cyklostezka č. 6025A) 

dle zápisu KMČ z 1.9.2021, následovně z nabízené varianty na https://www.parkove-

lavicky.cz/venkovni-betonovy-kos-z-vymyvaneho-betonu-0.html    takto: požadujeme o 

umístění 2 ks těchto košů (kód produktu: 0419) 

 

VII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 1. 12. 2021 od 18:30 v prostorách KMČ 

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

Zapsal: Václav Kryl  

https://www.parkove-lavicky.cz/venkovni-betonovy-kos-z-vymyvaneho-betonu-0.html
https://www.parkove-lavicky.cz/venkovni-betonovy-kos-z-vymyvaneho-betonu-0.html

