
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín – zápis z jednání 5. 9. 2011 
 
I. Zahájení 
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 
18.30 hodin dne 5. 9. 2011 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11. 
 
II. Prezence 
Přítomni – David Grygárek KMČ, Martin Grygárek KMČ, Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL, 
Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, Bc. Michael Mencl ČSSD, Luděk 
Mrákava KMČ,  Miroslav Strouhal ČSSD (předseda) 
Omluven – PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
Nepřítomni – Ivana Aleksičová TOP 09, Jiří Hanák ODS, Libor Malý ODS 
Hosté – zástupci policie ČR a městské policie, občané Řepčína 
Poznámka: V zápise ze srpnového jednání komise KMČ došlo k záměně jmen Martina Grygárka a 
Davida Grygárka. Přítomen byl Martin Grygárek. 
 
III. Otevřené body 
● Připomínky pro policii   
 – opětovné rušení nočního klidu v Křelovské ulici zákazníky nonstop baru U Mildy. 
 – konzumace alkoholu na zastávce Mor. železárny-starý závod. 
 – možnost dohledu policie nad novou in-line stezkou Hejčínské louky. 
Zástupci policie připomínky berou na vědomí a postoupí je svému vedení. 
 
● Předseda přítomné seznámil se zápisem z minulého jednání komise. 
● Předseda přítomné informoval o nutnosti zajistit další, čtvrtý poklop na kanálovou šachtu 
v areálu bývalé nemocnice. Městská policie už technické služby informovala. 
● Postupují opravy v rámci navrhovaných investic na letošní rok – rekonstruuje se chodník 
v Břetislavově ulici . 
● Předseda obdržel z magistrátu od ing. Tichého z odboru investic část dokumentace pro akci 
»Olomouc – komunikace Pražská–Křelovská«, odvádění povrchových vod.  
● Členové komise dokončili hlasování o prioritách navrhovaných investic z rozpočtu města pro 
rok 2012. Vzhledem k přesnějším informacím o budoucnosti parku, které poskytl náměstek 
primátora L. Šnevajs, podle nichž se celková rekonstrukce parku v rámci opravy části bývalé 
chirurgie pro účely rozšíření mateřské školky neplánuje – byl park do návrhu opět začleněn. Návrhy 
jsou uvedeny v přiložené tabulce. 
 
IV. Diskuse 
● Občané si opětovně stěžují na nepříznivý vliv Moravských železáren. 
● Pan Tománek upozornil na zacpané kanály v Křelovské ulici hned za křižovatkou s ulicí 
Řepčínskou. Také upozornil, že České dráhy stále neodklidily větve, které ořezaly, protože 
zasahovaly do kolejiště. 
● Návrh na obnovu jednání ohledně opravy železničního přejezdu Na Trati, který je ve velmi 
špatném stavu. 
● Stížnost na technické služby – byla dokončena nová in-line stezka, ale tráva v těsné blízkosti 
řepčínského parkoviště zůstala neposečena. 
 
V. Ukončení 
Předseda ukončil jednání v 19.45 hodin. Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 3. 10. 2011 od 
18.30 hodin v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11. 
 
 
 
Zápis schválil: Miroslav Strouhal 
Zapsala M. Koupilová 



 
 

 
 

Návrh rozpo čtu m ěsta Olomouce na rok 2012 za KM Č Řepčín – v četně parku

Pořadí důležitosti Celkem Po řadí Název Stavební investice Komentá ř

3+1+2+2+2 10 1 Křelovská

4+5+3+3+4 19 3 Křelovská opravy chodníků

2+4+4+4+6 20 4

1+3+1+1+5 11 2 Řepčín - park

6+6+6+6+1 25 5 Oldřichova

5+2+5+5+3 20 4

Inv. 
náklad 
v tis K č

rekonstrukce 
kanalizace

Nedostatečný odtok povrchové vody v období častých 
dešťů. (Ol SMOl má zpracovánu DUR "Olomouc - 
komunikace Pražská - Křelovská", jejíž součástí je i 
příslušná svodnice).

Opravy a předláždění chodníku, nerovná dlažba, místy 
prosedlá.

spojovací cesta 
Křelovská - 
Globus

stavení úpravy 
vozovky

Stavební úpravy - zpevnění povrchu vozovky, zajistit 
bezpečný průjezd cyklistů.

rekonstrukce 
Řepčína

2 000
PD zpracována - předána Mgr. Vladimíru Pluhačovi - 
OVVI k projednámí v RMO

úprava povrchu 
vozovky

Zastávka MŽ starý 
závod

kompletní 
rekonstrukce

Sečteno za: Mencl, 
Aleksičová, Koupilová, 
Hanáková, Skácel


