
 

 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
 

zápis z jednání 19. 11. 2012 

 
 
 
I. Zahájení jednání 
 
Komise městské části č.22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 19. 11. 2012 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Bc. Michael Mencl ČSSD (předseda), Martin Grygárek KMČ, Jiří Hanák ODS, Mgr. 
Jana Hanáková KDU-ČSL, Luděk Mrákava KMČ, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
Omluveni - Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL 
Nepřítomni - David Grygárek KMČ, Ivana Aleksičová TOP 09, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Libor 
Malý ODS 
 
Hosté – zástupce městské policie (dále jen MP), občané Řepčína v počtu 10 osob 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii 
 
 Problematické parkování aut na křižovatce Jaromírovy a Ovesné ulice – žlutá klikatá 

čára V12a zatím neprovedena, občané informovali o tom, že funguje volání MP. 
 Žádost o dočasné hlídky policie při přechodu pro chodce během rekonstrukce – PaedDr. 

Skácel informoval, že MP předala žádost Policii ČR. 
 Spojnice Křelovská – Globus – občané žádají zvýšenou přítomnost MP, p. Bubeníček 

informuje o tom, že na vlastní náklady odklidil část černé skládky, navrhuje umístění cedule 
„Zákaz skládky“. Občané si stěžují na povrch spojnice, u níž nyní přibylo označení 
cyklotrasy. Povrch spojnice není pro jízdu na kole bezpečný, drolí se, je nerovnoměrný. 
Komise se bude situací dále zabývat 

 Cesta od areálu MŽ k areálu s koňmi u Hotelu Prachárna – občané si stěžují na to, že 
v minulosti z cesty zmizely betonové panely. Předseda zjistí, zda jsou informace o tom, kde 
se panely nacházejí. 

 Doprava v Křelovské ulici – občané si stěžují na stání aut na chodníku v Křelovské ulici 
před provozovnou nonstop baru. 

  
Problematika z minulého jednání komise 

 
 Opravy chodníků ve třech lokalitách - zakázky na opravy tří částí chodníků (Na Trati, u 

pizzerie, u zastávky Řepčín-Svatoplukova) jsou již dokončeny. 
 Kontejnery na Křelovské ulici – předseda na odboru životního prostředí vyjednal možnost 

umístění 5 ks 240 litrových nádob na tříděný odpad u chodníku u lampy. Předseda dále řeší 
realizaci zpevněné plochy pod kontejnery a vybudování ohrady tvaru „U“.   



 Kanalizace v Křelovské ulici – územní rozhodnutí na svodnici dosud neztratilo platnost (je 
do 7. 12. 2012), MMOl zajistí jeho prodloužení. Jakmile bude dokumentace předána 
z Krajského úřadu Olomouckého kraje zpět na MMOl, proběhne výběr projektanta a 
zpracování projektové dokumentace. Investiční komise zařadila zpracování projektové 
dokumentace do návrhu plánu pro rok 2013. Jako nejbližší termín realizace se jeví konec 
roku 2013, spíše však rok 2014. 

 Cyklostezka na rohu ulice Řepčínská a Máchova (nebezpečí kolize cyklistů a chodců) –
řeší předseda komise. 

 Výskyt potkanů v ul. Máchova – v současné době nejsou žádné informace o pohybu 
potkanů v Máchově ulici. 

 Oplocení hřiště na Křelovské ulici – předseda řeší vypracování projektu zabezpečení 
hřiště. 

 Chodník od Řepčínské 2/39 ke kapličce – komise poptává cenové nabídky na vypracování 
projektu.  

Další projednávané záležitosti 
 
 Zastávka Řepčínská – PaedDr. Skácel informoval o tom, že v nejbližší době proběhne 

oprava propadlin ve vozovce u zastávky MHD. 
 Parkování u hřiště – občané upozorňují na nevhodné parkování aut a autobusů na zelené 

louce u fotbalového hřiště u ulice Svatoplukova. Předseda zjistí vlastníka pozemků 
v katastru nemovitostí. 

 Dopravní situace v Břetislavově ulici a okolí – p. Bubeníček popsal problematickou 
situaci jednosměrných ulic Břetislavovy, Gogolovy, Zengrovy a části ulice Rubešovy. Ulice 
bývají přeplněné auty, místy chybí zcela chodník, v ulicích přibylo bruslařů, pejskařů atd. 
Pan Bubeníček přinesl nákres současného stavu a navrhovaného stavu (šikmé parkování, 
vybudování chodníků a přechodů, umístění zpomalovacích prahů a osazení cedulí „obytná 
zóna“). P. Bubeníček zašle předsedovi fotografie současného nevhodného stavu. Komise se 
jednoznačně shodla na tom, že je situaci třeba řešit. V minulosti již byly učiněny některé 
návrhy - D. Grygárek pošle dříve zpracovanou studii předsedovi. Předseda projedná situaci 
na odboru dopravy a případně poptá cenové nabídky zpracování projektu na řešení 
dopravní situace v dané lokalitě. 

 Řepčínský zpravodaj – na výzvu k redaktorství se dosud nikdo nepřihlásil. Předseda 
nastínil návrhy dalších možných rubrik. 

 Společné jednání s komisí městské části Olomouc – Hejčín – předseda navrhl společné 
jednání s hejčínskou komisí k řešení některých společných záležitostí. Předseda zjistí, zda je 
ze strany hejčínské komise o společné jednání, probíhající 1x ročně, zájem. 

 
Došlá pošta 
 Omezení rychlosti na ulici Řepčínská – Manželé Adlerovi žádají o omezení rychlosti na 

ulici Řepčínské. Upozorňují na zvýšený provoz vozidel v souvislosti s vypnutím signalizace 
křižovatky „U Anči“. Informují, že již v minulosti byl na Řepčínské ulici umístěn radar na 
měření rychlosti, dle nich však na nevhodném místě v zatáčce, kde auta automaticky 
zpomalují. Žádají o opětovné řešení této situace. Předseda se informuje na odboru dopravy. 

 
 
IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 17. 12. 2012 v 18:30. 
 
 
Schválil: Bc. Michael Mencl 
Zapsala: Mgr. Jana Hanáková 


