
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 22
Řepčín

Č. 3 / 2022 02. 03. 2022 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Václav Kryl, Lea Kopecká, Jiří Hanák, Ladislav Čáp, Ladislav Bubeníček, Mgr. Jan Piskač,
Eva Halasová, Bc. Roman Vlha

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Usnesení:
KMČ schválila program schůze

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

zastupce MP Schwanzer - bez připomínek členů komise

03 Vystoupení hostů

Jednání komise nebyli přítomni žádní občané Řepčína.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Žádost o prověření  požadavku - V realizaci 
Cedulky k označení ulic - Před uzavřením  

Starší požadavky

Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Oprava závory - Před uzavřením 
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: omezení tonáže nad 6 tun - Předáno 
Zápis č. 1/2022 ze dne 05. 01. 2022: Ořez suchých větví a křovin - V realizaci  

05 Projednávané záležitosti

05.1 Ukliďme Česko 2022

Akce "Ukliďme Česko 2022", která se bude konat 2. 4. 2022 (sobota). Akci pořádá společnost Ukliďme Česko,
stránky   https://www.uklidmecesko.cz/. Informace u L. Bubeníčka 734 216 482
V pá 1.4. bude mimo akci "Ukliďme Česko"organizovat ZŠ Svatoplukova - Mgr. Lea Kopecká 

05.2 Seminář na téma ,,Aktuální témata a otázky: Co se právě řeší v oblasti podpory udržitelné
mobility?"



Předseda podal členům KMČ informaci o připravovaném semináři. Členové a širší veřejnost má možnost se ho
zůčastnit.

05.3 Investice a opravy

Předseda informoval členy KMČ o přehledu vynaložených prostředků města na jednoho obyvatele. V místní
části Řepčín částkou ve výši 8596,- Kč (15 nejvyší v rámci města Olomouce).

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

KMČ k datu schůze neevidovala žádné žádosti ani podměty ze strany města k řešení.

07 Nové požadavky

1 Výměna nebo oprava poškozených informačních cedulí

KMČ žádá o zajištění vyčištění či výměnu poškozených informačních cedulí poškozených sprejerem ( viz foto).

2 Doplnění košů na psí exkrementy

KMČ žádá o doplnění košů vč. sáčků na psí exkrementy. Na celém území Řepčína se nachází pouze jeden a to
u parkoviště u in-line stezky. Žádáme pokud je to možné o jejich nové umístění dle přiložené mapy. 

3 Doplnění košů na tříděný odpad

KMČ žádá o doplnění košů na tříděný odpad u odpočívadla in-line stezky poblíž jezu.

4 Kontrola požadavku - bet. koš na spojnici Křelovská - Globus

V předchozích požadavcích KMČ bylo žádáno o umístění 2 ks košů jako náhrada za původní poškozené. KMČ
vybrala na svém zasedání dne 3.11.2021 betonový (kod produktu : 0419) dle návrhu města. Požadovaný koš
není dosud umístěn. 
Jedná se o stezku z Křelovské ulice ke Globusu (cyklostezka č. 6025A)  
Prosíme o prověření požadavku.

5 Doplnění vodorovného dopravního značení

KMČ žádá o doplnění dopravního vodorovného značení "30" a "Pozor děti "na vhodná místa v ulici Řepčínská (
kromě jiného navrhujeme u vjezdu Bauera, viz přiložená mapka ). Obdobný požadavek pro ulici Horní hejčínská,
která navazuje na ul. Řepčínská vznesla na svém březnovém jednání i KMČ Hejčín se kterou se ztotožňujeme.
Požadujeme sladit umístění i realizaci s požadavky obou KMČ.

08 Obecné informace

Příští zasedání KMČ proběhne tradičně každou první středu v měsíci, tedy dne 6.4.2022 v 18.30 hodin v
prostorách KMČ. Veškerá jednání jsou veřejná.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Václav Kryl



Zapsal/a:
Václav Kryl

Ověřil/a:
Bc. Roman Vlha


