
 

 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
zápis z jednání 9. 9. 2013 

 
 

 
 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 9. 9. 2013 do cukrárny U Pepíka. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Daniel Grygárek, Martin Grygárek, Mgr. Jana Hanáková KDU-
ČSL, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, Mgr. Michael Mencl 
ČSSD (předseda), PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Libor Malý ODS, Luděk Mrákava 
Hosté – občané Řepčína, zástupce městské policie a Policie ČR, členky pedagogického sboru školy, 
předseda Klubu vojenské historie Československa Olomouc p. Huvar a specialistka na ekologii fy. 
UNEX pí. Schultzová 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

  
Připomínky pro policii 

 
 Rodiče dětí, které navštěvují řepčínské školy ve Svatoplukově ulici, si opakovaně stěžují na 

nebezpečnou situaci na přechodu pro chodce k zastávce MHD „Svatoplukova“ - řidiči jezdí 
rychle, nedávají dětem přednost, zatáčka ze směru od Horky je nepřehledná. Rodiče 
požadují větší zabezpečení tohoto přechodu (např. omezením rychlosti), o které se v 
nedávné době neúspěšně zasazovalo i vedení ZŠ Svatoplukova. Komise požaduje větší 
zabezpečení tohoto přechodu. Předseda ve spolupráci se zástupkyní ředitele ZŠ 
Svatoplukova požádají nejprve o umístění statistického radaru. 

 Řidiči z Řepčína vnímají jako problematické parkování automobilů v ulici Horní Hejčínské 
v první zatáčce ve směru z Řepčína. Místo spadá pod KMČ Hejčín, předseda Mencl předá 
podnět hejčínské komisi. 

 Zástupkyně společnosti Unex, specialistka na ekologii pí. Schultzová, žádá městskou policii 
jménem společnosti o častější hlídky v lokalitě Grygárkova jezírka. Firma zde nedávno 
opravila oplocení, ale to je neustále záměrně poškozováno. 

 

Další projednávané záležitosti 

 Drobnější dopravní záležitosti, k jejichž řešení podala komise podněty mezi říjnem 2012 a 
srpnem 2013 – zatím vyřešeny jen zábrany v Balbínově ulici a osazení značky „zákaz 



vjezdu do jednosměrky“ v Břetislavově ulici u Gogolovy ulice. Většina vyřešena není - 
klikatá čára v Jaromírově ulici, oprava zastávky u „malé“ školy, posunutí značek „Začátek 
obce“ a „Konec obce“ v Křelovské ul., posunutí značky „Jednosměrný provoz“ u cukrárny, 
doplnění chybějícího označení ulic. 

 Bylo realizováno vyčištění odvodňovacího žlabu na ul. Řepčínské v části od křižovatky 
Řepčínská x Křelovská x Svatoplukova po Moravskou hospodu, kterou provedla SSOK. 
Odstranění zabetonovaného žlabu sloužícího jako vjezd přislíbil odstranit majitel přilehlé 
nemovitosti. 

 Stav spojovací silnice Křelovská-Globus se nadále zhoršuje. Silnici využívají cyklisté, pěší 
ale i motoristé při cestě za prací, nákupy a ke sběrnému dvoru. Je to jediná přímá cesta z 
Řepčína do obchodního centra. Odletující makadam od kol aut na této silnici se stává velice 
nebezpečný v momentě, kdy se zde míjejí pěší a motoristé. Došlo zde i k pádu a zranění 
cyklisty v důsledku vydroleného asfaltu. Komise žádá, aby nebyla odkládána oprava silnice 
nebo vybudování cyklostezky. 

 Omezení tonáže v Řepčínské ulici – řeší předseda Mencl s členem komise p. Skácelem. 

 Nekvalitní oprava vozovky po stavbě čtyř řadových domů v Máchově ulici – investor ji 
zanedbal, je proti němu vedeno správní řízení. Předseda pověřil člena komise M. Grygárka, 
aby se osobně zúčastnil převzetí komunikace technickými službami. 

 Předláždění chodníku u „malé“ školy a v Zengrově ulici – technické služby mají realizaci 
v plánu na říjen 2013. 

 Výměna sloupu veřejného osvětlení v Břetislavově ulici před domem č. 15 přislíbena 
odborem dopravy na jaro 2014. 

 Zpevněná stanoviště pro kontejnery tříděného odpadu – příští rok proběhne revize těchto 
stanovišť v celé Olomouci. Komisi je známo, že v Řepčíně chybí tyto zpevněné plochy v 
Balbínově a Křelovské ulici. 

 Rekonstrukce křižovatky Řepčínská x Křelovská x Svatoplukova a rekonstrukce 
„náměstíčka“. Letos by měl odbor koncepce a rozvoje zadat vypracování projektu na 
křižovatku za předpokladu, že se bude KMČ Řepčín na projektu finančně spolupodílet. 
Projekt na rekonstrukci „náměstíčka“ bude řešen až příští rok. KMČ jednomyslně 
odsouhlasila příspěvek ze svého rozpočtu v max. výši 40.000 Kč. 

 Pietní akt k 28. říjnu – člen komise D. Grygárek, spolu s předsedou Klubu vojenské 
historie Československa Olomouc, navrhují zvýraznění oslav tohoto svátku u pomníku 
v parku před ZŠ Svatoplukova. Komise se spolu se zástupkyněmi ZŠ Svatoplukova shodla 
na datu oslav – 24. října. Čas bude upřesněn. KMČ na tento účel vyčleňuje 3.000 Kč, 
doprovodný program zajistí ZŠ Svatoplukova a vojenský klub. 

 Řepčínské Vánoce – členky pedagogického sboru ZŠ Svatoplukova v čele se zástupkyní 
ředitele se ujaly chvályhodné iniciativy a přislíbily zajištění „kulturního programu“ na akci 
„Rozsvěcování vánočního stromu“ v parku. Datum bude včas upřesněno. Spoluobčané 
nabídli pomoc s hledáním firmy, která by zajistila vánoční osvětlení. Komise uvítá cenové 
nabídky a reference na realizaci osvětlení. 

 Členové komise i občané jsou předsedou vyzýváni, aby se neostýchali a přispěli svými texty, 
fotografiemi, obrázky do druhého čísla „Řepovin“. 

 



Téma „Podnikání v Řepčíně“ 

 Návrh na usnadnění orientace obyvatelům a návštěvníkům Řepčína, kde se nachází která 
firma či provozovna – např. pomocí rozcestníku s informačními tabulkami. Předseda Mencl 
zjistí na odboru dopravy, zda by se k tomuto účelu mohl využít plánovaný ukazatel ulic. 

 Občané si stěžují na nový noční hluk z areálu železáren. Jak uvedla zástupkyně Unexu pí. 
Schultzová, hluk nemůže vycházet z provozu Unexu, protože ten v noci stojí. V areálu se 
však nachází více firem. 

 

IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 14. 9. 2013 v 18:30 opět v cukrárně U Pepíka. 
 
 
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsala: M. Koupilová 


