
 

 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
zápis z jednání 15. 4. 2013 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 15. 4. 2013 do cukrárny U Pepíka. Jednání bylo zaměřeno na problematiku dětí a rodin s dětmi. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Daniel Grygárek KMČ, Martin Grygárek 
KMČ, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Libor Malý ODS, Luděk Mrákava KMČ, PaedDr. Miroslav 
Skácel KSČM 
Nepřítomni - Ivana Aleksičová TOP 09, Jiří Hanák ODS (omluven), Mgr. Jana Hanáková KDU-
ČSL (omluvena), Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL (omluvena) 
Hosté – občané Řepčína, zástupce Městské policie, zástupkyně ZŠ a MŠ 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

  
Připomínky pro policii 

 
 Stále dochází k opalování izolace kabelů u Mlýnského potoka u plotu areálu MŽ. Ve 

spáleném odpadu se vyskytuje korespondence s adresou Mrštíkovo nám. 13. KMČ není 
spokojena s přístupem policie k tomuto problému. 

 Vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti je opakovaně porušována 
v blízkosti obchodu, ZŠ a zastávek MHD v ulici Řepčínská. KMČ žádá Městskou policii o 
důslednější vymáhání této vyhlášky. 

Problematika z minulého jednání komise 
 

 Ořez stromů – byl proveden ve všech nahlášených lokalitách, včetně jabloně v zahradě 
školy. Na jednání komise byly vzneseny připomínky k nedostatečnému ořezu stromů na 
začátku ul. Řepčínská. Komise předá připomínky odboru životního prostředí. 

 Obnova chodníku v Řepčínské ulici – občané navrhují, aby byl v návaznosti na stavbu 
řešen i přechod pro chodce v místech u zrcadla. Předseda projedná na odboru dopravy. 

Došlá pošta 
 
 Odbor dopravy žádá KMČ o vyjádření k navrhované změně jízdního řádu linky 18, a 

sice posunutí ranního posilového spoje o 2 minuty před řádným spojem. Nově by tedy 
posilový spoj odjížděl ze Skrbně v 7:19 a řádný v 7:21. (odjezd z vozovny Ladova ve směru 
Skrbeň v 6:20 namísto 6:25). Komise změnu vítá, ale navrhuje, aby byl posilový spoj uspíšen 
ještě o tři či čtyři minuty, a sice tak, aby odjezd ze zastávky Řepčínská byl v 7:28. 



 Žádost č.j. SMOl/Maj/22/1054/2012/Bra z majetkoprávního odboru magistrátu o 
vyjádření KMČ ke směně parcel (z toho v k.ú. Řepčín parc. č. 905/5, 905/64, 905/68, 
849/28 a 1183/11) v majetku Statutárního města Olomouc za parcely manželů Jany a 
Radomíra Vítkových a společnosti Reala Consulting s.r.o. v k.ú. Neředín, Slavonín a Holice 
u Olomouce. KMČ nemá ke směně námitek. 

 Ing. Hubáček upozorňuje na zanedbaný stav strouhy mezi zahradami domů 
v Jaromírově a Ovesné ulici, čímž dochází opakovaně k zaplavování zahrad. Komise předá 
podnět Technickým službám města Olomouce, aby sjednaly nápravu. 

 
Další projednávané záležitosti 
 
 KMČ jednomyslně schválila návrh na jmenování p. Ladislava Bubeníčka členem 

komise místo rezignující Mgr. Ivany Aleksičové.  

 Komise odsouhlasila text výzvy ke klientům azylového domu, kteří obtěžují chodce na 
spojovací cestě ke Globusu a znečišťují její okolí. Výzva apeluje na jejich slušnější chování, 
které nesouvisí nutně s životní situací, v níž se klienti nacházejí. Text výzvy zašle předseda 
ředitelce azylového domu PhDr. Kroseskové. 

 Komise uvítala iniciativu občanů k organizaci Pálení čarodějnic. Komise, občané 
Řepčína a ZŠ s MŠ souhlasí, že společně zorganizují Pálení čarodějnic na palouku 
(rybníčku/hřišti) v Křelovské ulici před železničním přejezdem a to 30. dubna. Komise 
odsouhlasila částku ve výši max. 5.000 Kč na atrakce, občerstvení a pozornosti pro děti. 
Dřevěná hranice, požární bezpečnost, občerstvení pro dospělé a související úklid nebude 
zodpovědností KMČ. 

 Kladení věnců k válečnému pomníku v parku Svatoplukova se letos neuskuteční 
s ohledem na probíhající opravy v parku. 

 
 

IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 13. 5. 2013 v 18:30 opět v cukrárně U Pepíka. 
 
 
 
Schválil a zapsal: Mgr. Michael Mencl 


