
 

 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
zápis z jednání 14. 10. 2013 

 
 

 
 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 14. 10. 2013 do cukrárny U Pepíka. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Daniel Grygárek KMČ, Martin Grygárek KMČ, Mgr. Jana 
Hanáková KDU-ČSL, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, Libor 
Malý ODS, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Luděk Mrákava KMČ 
Hosté – občané Řepčína, zástupce městské policie, členky pedagogického sboru ZŠ Svatoplukova 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

  
Připomínky pro policii 

 
 V parku u školy jsou poničené dvě lavičky. 

 Na „Paloučku“ byl odcizen plastový odpadkový koš. 

 Problematické parkování před restaurací U Kapličky – spoluobčané si stěžují na 
agresivní chování některých řidičů, kteří porušují zákaz vjezdu do Rubešovy ulice a ohrožují 
bezpečnost chodců. – Předseda informoval, že během měsíce má dojít k novému osazení 
značek, které parkování před restaurací usnadní. 

 Ke ztraceným kontejnerům na tříděný odpad, o nichž informoval olomoucký Večerník - 
jeden použili sběrači kovů k odvozu nasbíraného materiálu do sběrny. 

 

Další projednávané záležitosti 

 Úspěšně dokončené akce: nově osazená dopravní značka v Gogolově ulici; opravená 
autobusová zastávka „Řepčínská“ u tzv. „malé“ školy (odborem dopravy je povoleno, aby 
čistě bílou zastávku vyzdobily děti ze základní školy, čímž je účinně zamezeno 
nežádoucímu sprejování); nový asfaltový povrch vozovky v Oldřichově ulici. 

 Předseda informoval o společné schůzce s členem KMČ č. 3 Hejčín ing. Nepožitkem a 
předsedou KMČ č. 18 Olomouc-západ Bc. Šafránkem, na níž jednali o možnostech 
koncepčnějšího řešení tras pro nákladní dopravu v dotčených částech Olomouce. Komise 
jejich snahu podpoří. 



 Plánovaná společná schůzka řepčínské komise s KMČ č. 3 Hejčín by se mohla uskutečnit 
ještě v prosinci, je třeba zajistit větší prostory. 

 V Zengrově ulici před domem č. 7 měl být v říjnu opravován chodník. Stavební odbor 
magistrátu povolil, kvůli zateplování soklu fasády, jeho rozkopání. Do 6. 11. má být uveden 
do původního stavu. Komise souhlasí s odložením opravy chodníku na jaro 2014. 

 Předávka Máchovy ulice (před novými řadovými domky) technickým službám – TSMO 
vozovku i chodník převzaly, oprava proběhne na jaře. Námitka, že nekvalitně obnovená 
vozovka, rozlámané obrubníky a poškozený chodník, by neměly být opravovány z 
prostředků města, protože investor stavby tyto neuvedl do původního stavu, je bezpředmětná 
– komise by musela předložit fotodokumentaci původního stavu. Komise žádá dotčené 
odbory Magistrátu města Olomouce a Technické služby města Olomouce o systémové 
řešení tohoto opakujícího se problému – zavedení povinnosti pořizovat 
fotodokumentaci dotčených míst před zahájením prací/záboru. 

 Člen komise D. Grygárek s předsedou Klubu vojenské historie Československa Olomouc 
podrobněji informovali o programu oslav 28. října. (Akce proběhne – kvůli podzimním 
prázdninám – už 24. října; v 16 hod. proběhne v ZŠ Svatoplukova slavnostní zahájení 
výstavy s dobovými materiály, v 17:30 budou k pomníčku položeny květiny a následně je 
pro děti připraven lampionový průvod. Komise jednohlasně odsouhlasila příspěvek 4000 Kč 
jako honorář pro hudební doprovod - soubor Dolanka. 

 

Došlá pošta 

 MmOl vyzval komisi ke sdělení stanoviska k žádosti č. j. SMOl/Maj/22/4866/2013/Ji ve 
věci výpůjčky pozemků fotbalovému klubu Sigma Olomouc (plocha o výměře 0,94 ha 
přiléhající ke stávajícímu fotbalovému stadionu, směrem k Pražské ulici). Komise nemá 
námitek. 

 

Další podněty 

 Technické služby začaly sekat trávu na Křelovské. Bohužel však posekanou trávu odstraňují 
pomocí fukarů a většina jí skončí v příkopě, kde brání odtoku dešťové vody. Komise předá 
podnět technickým službám. 

 

IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 11. 11. 2013 v 18:30 v cukrárně U Pepíka. 
 
 
 
 
 
Schválil: Mgr. Michael Mencl  Zapsala: M. Koupilová 


