
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 22
Řepčín

Č. 1 / 2022 05. 01. 2022 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Václav Kryl, Lea Kopecká, Jiří Hanák, Ladislav Čáp, Ladislav Bubeníček, Bc. Roman Vlha

Omluveni: Martin Doubrava, MUDr. Iva Daniele, Eva Halasová

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
schválení programu

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

zúčastnili se 2 zástupci MPO

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1 Sběrové soboty

KMČ nebude v roce 2022 organizovat sběrové soboty. Občané mají možnost využívat sběrového dvora v
Neředíně.

04.2 nádoby na tříděný odpad - přemístění

Předseda KMČ informoval 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 - požadavek je v řešení 

04.3 oprava zděné zastávky Řepčín-škola

KMČ žádá opětovně o prověření realizaci oprav na uvedeném objektu (doposud není oprava dokončena).

04.4 označení ulic

KMČ žádá o výměnu poškozených a doplnění chybějících popisových tabulí s názvy ulic dle přílohy.



05 Projednávané záležitosti

05.1 prostředky z rozpočtu města

přítomní členové KMČ byli zeznámení s investičními prostředky, které budou k dispozici v roce 2022 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Oprava závory

oprava nefunkční závory na spojovací cestě mezi ulicí Křelovská ke Globusu
pozn.: závora v současnosti neplní funkci (zamezení neoprávněného vjezdu os. vozidel)

2 omezení tonáže nad 6 tun

KMČ se připojuje k požadavku KMČ Hejčín dle jejich zápisu z prosincového jednání a požadujeme o stejnou
úpravu od křižovatky Svatoplukova-Řepčínská z důvodu častého zajíždění kamionů do ulice Břetislavova
(chybné navádění z navigace k staré bráně železáren)

3 Ořez suchých větví a křovin

KMČ žádá Povodí Moravy o prořez suchých větví a křovin podél cyklostezky podél parku Řepák a cyklostezky
směrem na jezera Poděbrady

08 Obecné informace

Příští zasedání KMČ proběhne dne 2.2. 2022 v prostorách KMČ od 18:30 hod.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Václav Kryl

Zapsal/a:
Václav Kryl

Ověřil/a:
Bc. Roman Vlha


