
 

 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
 

zápis z jednání 11. 2. 2013 
 

 
 
I. Zahájení jednání 
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 11. 2. 2013 do sálu hostince U Kapličky. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Daniel Grygárek KMČ, Martin Grygárek 
KMČ, Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, PaedDr. Miroslav 
Skácel KSČM 
Omluven - Jiří Hanák ODS 
Nepřítomni – Mgr. Ivana Aleksičová TOP 09, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Libor Malý ODS, 
Luděk Mrákava KMČ 
 
Hosté – zástupce Policie ČR a Městské policie, občané Řepčína 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

 Připomínky pro policii – vyražené dveře v bývalé hospodě Slovan 

 Personální změna v KMČ – Rada města přijala rezignaci člena KMČ Davida Grygárka a 
na jeho místo byl Radou schválen Daniel Grygárek. 

Problematika z minulých jednání komise 
 
 Hřiště na Křelovské (hrací plocha u trati) – stávající územní plán vede tuto plochu jako 

„veřejné prostranství“, což zakazuje instalaci jakéhokoliv oplocení. V novém územním 
plánu bude vedeno jako „plocha rekreační“, což umožní oplocení hřiště ze strany od 
železnice a od silnice. 

 Obnova přechodu na Křelovské ulici – odbor dopravy přislíbil realizaci na jaře letošního 
roku.  

 Spojovací komunikace Křelovská-Globus – předseda jednal s cyklokoordinátorem ing. 
Losertem a p. Šulcem z odboru dopravy. Z jednání vyplynulo, že tato spojnice je pro 
cyklisty v Olomouci významná – spojuje okrajová sídliště v Olomouci s přírodním 
koupalištěm na Poděbradech; její oprava by snad mohla být financována z prostředků 
vyčleněných na cyklostezky. 

 Ořez stromů – stromy na Řepčínské ulici a křoviny na křižovatce Řepčínské a Balbínovy 
by měly být ořezány na přelomu února a března. Prořez jabloně v areálu ZŠ prof. Matějčka 
řeší člen komise p. Skácel. 



 Propojení cyklostezky a in-line stezky u Mlýnského potoka – podle ing. Loserta 
proběhne letos projektová příprava a po schválení rozpočtu by byla cyklostezka realizována 
v roce 2014. 

 Problematické místo na cyklostezce v místě přejezdu přes železnici (u odbočky k 
Moravským železárnám) – chodci musejí po silnici, cyklisté mají k dispozici stezku. Komise 
usiluje o to, aby byl tento úsek cyklostezky k dispozici také chodcům a k rozdělení chodníku 
a cyklostezky došlo až za přejezdem. Řeší předseda. 

 Obnova chodníku na Řepčínské (vlevo směrem ke škole) – kvůli novele stavebního 
zákona platné od ledna 2013 budou náklady na vypracování projektové dokumentace 
pravděpodobně více než dvojnásobně přesahovat předpokládanou částku. Realizace 
chodníku bude zřejmě až v roce 2014. Řeší předseda. 

 

Došlá pošta 
 
 Dodatečné oznámení o povolení záboru a překopu Řepčínské ulice (před č.p. 6 a 50) z 

důvodu havárie vody. 
 Sběrové soboty – jarní sběrová sobota v Řepčíně bude 18. května 2013. Odbor životního 

prostředí oznamuje, že v letošním roce se nemají uskutečnit podzimní sběrové soboty. KMČ 
Řepčín trvá na jejich zachování. 

 Odbor sociálních věcí požádal o pomoc při mapování pohybu a pobytu bezdomovců ve 
městě. Z tohoto pohledu situaci důkladně zmapoval p. Bubeníček a podklady předal 
předsedovi komise. 

 
 
Další projednávané záležitosti 
 
 Propad silnice ve Svatoplukově ulici - před domy č. p. 5 a 10 se propadá povrch silnice. 

Řeší předseda. 
 Stížnost občanů na nedostatečné avizování blokového čištění ulic – značky jsou 

umisťovány jen jednou do roka. P. Skácel vysvětlil, že tzv. blokové čištění se provádí 
jednou ročně a předchází mu rozmístění dopravních značek. Jinak se několikrát ročně 
uskutečňuje tzv. běžné čištění, bez předchozího ohlášení. 

 Možnost obnovy železniční zastávky Řepčín – občané i členové komise by znovuzřízení 
zastávky uvítali. Řeší člen komise Daniel Grygárek a předseda komise. 

 Na nástěnkách jsou informace o novém návrhu územního plánu města. Všichni občané 
mají možnost se k návrhu vyjádřit. 

 
 
IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 11. 3. 2013 v 18:30. 
 
KMČ upozorňuje, že vzhledem k termínu jarních prázdnin, se jednání komise zaměřené na téma 
rodin s dětmi přesouvá na dubnový termín. 
 
 
 
Schválil: Mgr. Michael Mencl                
Zapsala: Mgr. Marcela Koupilová 
 


