
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín – zápis z jednání 16. 7. 2012 
 
I. Zahájení 
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 
18:30 dne 16. 7. 2012 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11. 
 
II. Prezence 
Přítomni – Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL (dočasně zastupuje předsedu), Martin Grygárek KMČ,  
Zdeňka Hrbáčková KSČM,  Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, Luděk Mrákava KMČ, PaedDr. 
Miroslav Skácel KSČM 
Nepřítomni — Ivana Aleksičová TOP 09, David Grygárek KMČ, Jiří Hanák ODS,  Libor Malý 
ODS 
Omluveni – Bc. Michael Mencl ČSSD 
 
Hosté – zástupce městské policie, občané Řepčína 
 
III. Projednávané záležitosti 
● Zástupkyně předsedy Mgr. Hanáková přítomné seznámila se zápisem z minulého jednání 
komise.  
 - ad obnova zebry na křižovatce Řepčínské a Křelovské ulice – řeší se s Ing. Motyčkovou 
(vedoucí Oddělení dopravních opatření MMOl) 
 - ad prořezávání zeleně v parku kvůli větší bezpečnosti – zatím se prořezávat nebude 
z důvodu plánované rekonstrukce (dne 16.7.2012 byla podepsána smlouva, rekonstrukce bývalé 
chirurgie a postupně i parku začne následující týden) 
 - ad nebezpečné propojení cyklostezky vedoucí podle Mlýnského potoka a in-line stezky 
Hejčínské louky – podle ing. Tomančíka z odboru dopravy, odd. oprav komunikací MMOl je v 
plánu propojení, bude se řešit také s „cyklokoordinátorem“ p. Losertem; KMČ také vznese dotaz, 
zda by nebylo prozatím možné do Břetislavovy ulice, v místě, kde začíná její úsek rovnoběžný s 
Mlýnským potokem, umístit pro větší bezpečnost zrcadla; odp.: zástupkyně předsedy. 
 - ad oprava přejezdu Na Trati – panely, které se při přejíždění např. autobusem 
nadzdvihovaly, byly podloženy asfaltem 
 
 ● Připomínky pro policii 
Žádné nebyly. 
 
● K problematice Moravských železáren aj. 
- První týden v červenci byla v Máchově ulici u domu č. p. 31 na týden přistavena mobilní stanice 
měřící spad. V železárnách však po celou tu dobu byla celozávodní dovolená, je třeba k výsledkům 
tohoto prvního měření právě toto poznamenat. Zařídí zástupkyně předsedy.  
- Zástupkyně předsedy rovněž zjistí, kde přesně jsou výsledky zveřejněny. 
- S předsedou Bc. Menclem, tč. v zahraničí, rovněž prodiskutuje, jaké jsou možnosti případného 
celoročního měření spadu, příp. hluku. 
- Na konci dubna proběhla schůzka primátora s generálním ředitelem Unexu a zástupci města. 
Schůzky se zúčastnila také paní radní PhDr. M. Hanáková. KMČ žádné oficiální informace o 
schůzce neobdržela. Paní radní informovala KMČ o tom, že se schůzky zúčastnil pan primátor, 
generální ředitel společnosti UNEX, vedoucí odboru životního prostředí MMOl a vedoucí odboru 
koncepce a rozvoje MMOl. Diskutovány byly otázky záměrů společnosti v areálu Moravských 
železáren, příprava nového územního plánu města a ochrana životního prostředí. Generální ředitel 
hovořil se zástupci města o nedostatcích v areálu Moravských železáren, kterých si byl vědom, a 
další připomínky k provozu Moravských železáren, které mu byly sděleny přímo na jednání, 
přislíbil prověřit. Dále byl seznámen se záměry města v oblasti tvorby územního plánu a byl také 
upozorněn na to, že ve městě bude probíhat měření emisí (na různých místech) a jedním z nich bude 
i oblast v blízkosti Moravských železáren. Na závěr byl ze strany generálního ředitele učiněn panu 
primátorovi příslib, že své další podnikatelské záměry i návrhy na řešení diskutovaných připomínek 



(prašnost a hluk) v území Moravských železáren sdělí písemně.  
- Zástupkyně předsedy zjistí, zda se generální ředitel Unexu panu primátorovi písemně vyjádřil. 
- Občané vyslovili politování, že jednání nemohl být přítomen nikdo z členů KMČ ani z řad 
občanů. 
 
● Došlá pošta 
- KMČ obdržela od stavebního odboru MMOl, oddělení státní správy na úseku pozemních 
komunikací dvě rozhodnutí o dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace v 
Břetislavově ulici č. p. 1 a 13; došlo zde k havárii vodovodního řadu 
(č. j. SMOl/OPK/79/2143/2012/Št, SMOl/OPK/79/2596/2012/Št). 
- Technické služby zaslaly zástupkyni předsedy rozpis plánovaných prací na červenec: údržba 
veřejné zeleně, 16. až 20. 7. díl 14 Řepčín,  23. až 27. 7. díl 15 Mor. Železárny. 
 
● Další záležitosti 
- Zajištění gratulací pro srpnové řepčínské jubilanty. 
- Občané upozornili na nedostatečné zabezpečení kontejnerů na „palouku“ (hrací plocha 
Křelovská): bylo by potřeba vyrovnat podklad, silnější vítr nestabilní kontejnery převrací. 
- Dále upozornili na opětovně ucpané kanály na Křelovské hned za křižovatkou s Řepčínskou. 
Křelovská ulice je při silnějších deštích silně zatížena přitékající vodou. Je třeba kanály, které se 
tady kvůli celkově většímu množství přitékající vody rychleji zanášejí, čistit častěji. Zástupkyně 
předsedy zkontaktuje ing. Štěpánkovou. 
- Občané navrhují, aby se KMČ zapojila do výzvy občanům k větší sousedské ohleduplnosti – aby 
občané o víkendu, zvláště v neděli, více zvažovali používání techniky, která dělá hluk (sekačky, 
řezačky a pod.). Pí. Dvořáková navrhne text výzvy a pošle zástupkyni předsedy do 31.7.2012. 
 
●Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 20. 8. 2012 v 18.30. 
 
Zápis schválila Mgr. Jana Hanáková 
Zapsala M. Koupilová 
 


