
 

 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
zápis z jednání 13. 1. 2014 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Schůze Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) se uskutečnila dne 13. 1. 2014 
v sále restaurace U Kapličky. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Daniel Grygárek, Martin Grygárek, 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 (omluven), Luděk Mrákava 
Hosté – občané Řepčína, zástupce městské policie, členky pedagogického sboru ZŠ Svatoplukova 
 
 
III. Projednávané záležitosti 

  
 
Připomínky pro policii 

 
 Komise zástupce městské policie informovala o poničení vánočního stromu. (viz níže) 

 

Projednávané záležitosti 
 
 Poničení vánočního stromu. V noci z 15. na 16. prosince došlo k vážnému poškození 

osvětlení řepčínského vánočního stromu. Bylo strženo přibližně 40 m vedení a zničeno nebo 
odcizeno min. 40 LED žárovek, přívodní kabel byl přerušen. Předseda téhož dne podal 
trestní oznámení na Policii ČR. 17. prosince ochotně pomohl dodavatel osvětlení p. Müller 
členu komise p. Bubeníčkovi s obnovou osvětlení. Oprava stála cca 6.000 Kč, tyto 
prostředky komise ze svého rozpočtu odsouhlasila na vánočním setkání. Komise 
odsouhlasila náklady na odstrojení stromu ve výši 7.000 Kč. P. Müller provede celkovou 
revizi vánočního osvětlení. 

 Řepčínský vánoční strom byl Olomouckým deníkem vyhlášen druhým nejkrásnějším 
vánočním stromem Olomouckého kraje! Děkujeme všem, kteří pro řepčínský strom 
hlasovali. 

Zásadní změny v jízdním řádu linky č. 12. Ing. Dokoupilová z odboru dopravy poskytla 
předsedovi podrobné informace a vysvětlení ke změnám v jízdních řádech. Změny na lince 
č. 12 souvisejí se zprovozněním nové tramvajové tratě na Nové Sady a potažmo s omezením 
a zrušením autobusových linek č. 19 a 23. Informace o velmi nízkém počtu nízkopodlažních 
spojů se ukázala jako mylná a KMČ dostala k dispozici i jízdní řády nízkopodlažních vozů 
soukromého přepravce Arriva – provozovatele linek 728 a 770. Ing. Dokoupilová dále 



upozornila, že dopravní obslužnost zastávky Svatoplukova je ve srovnání s jinými částmi 
Olomouce velmi dobrá. Na základě jednání na odboru dopravy změnila komise dodatečně 
své tvrzení o neinformovanosti v prosincovém zápise. Předseda nadále zjišťuje možnosti, 
jak dopolední obslužnost linkou 12 zlepšit – prioritou komise jsou potřeby rodičů, kteří 
musejí doprovázet své děti na cestě do/z obou základních škol. 

 Předseda informoval o negativní zkušenosti některých občanů z Hejčína a Řepčína s 
honitbou na Hejčínských loukách. Dne 21. 12. 2013 proběhl na Hejčínských loukách hon, 
v jehož průběhu se však na in-line okruhu volně pohybovali chodci i bruslaři. Podle svědků 
nebylo omezení vstupu na in-line okruh nijak řešeno a vstupující občané ani nebyli žádným 
způsobem informováni. Komise považuje tato fakta za závažná a domnívá se, že došlo 
k pochybení při organizaci honu. Komise vyzývá myslivecké sdružení, Policii ČR a městskou 
policii k součinnosti při budoucí organizaci honu v této honitbě. KMČ rovněž vyzývá MmOl 
či jiné odpovědné úřady, aby zvážily případné zrušení honiteb v tak frekventovaně 
navštěvovaných oblastech obklopených zastavěnými částmi města. V každém případě je 
nezbytně nutné zajistit podobné akce tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel a 
návštěvníků in-line okruhu. 

 Předseda přítomné informoval, že k 2. 1. 2014 byly Ministerstvem kultury zaregistrovány 
„Řepčínské noviny“. 

 Společné jednání KMČ Řepčín s KMČ Hejčín se uskuteční ve středu 19. 2. 2014 od 
16 hod. ve sborovně Gymnázia Hejčín (hlavní budova). Samostatná schůze KMČ Řepčín 
se v únoru neuskuteční! 

 Zastávka MHD na Řepčínské ul. („u malé školy“). KMČ souhlasí s investicí max. 5000 
Kč na nákup barev a materiálů potřebných k vymalování zastávky (viz předchozí zápisy, 
realizují žáci a učitelé ze ZŠ Svatoplukova). Obnovu osvětlení zastávky řeší člen komise 
Bubeníček. 

 Omezení tonáže na Řepčínské ulici. Bude projednáváno na společné schůzi s KMČ Hejčín 
v únoru. Nadále řeší předseda Mencl 

 Kácení stromů na Řepčínské ulici – řeší člen komise Bubeníček. 

 

Došlá pošta 
 

 Povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace (na točně MHD) – zábor chodníku do 
konce roku 2014 za účelem umístění dočasného soc. zařízení pro řidiče. 

 

IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ (společně s KMČ Hejčín) se bude konat ve středu 19. 2. 2014 v 16 hod. ve 
sborovně Gymnázia Hejčín (hlavní budova). Další schůze KMČ Řepčín v tomto roce se budou 
konat opět v jídelně ZŠ prof. Matějčka.  
 
 
 
Schválil: Mgr. Michael Mencl  Zapsala: M. Koupilová 


