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Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
zápis z jednání 10. 3. 2014 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Schůze Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) se uskutečnila dne 10. 3. 2014 
v jídelně ZŠ prof. Matějčka, Svatoplukova 11. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Daniel Grygárek, Martin Grygárek, Zdeňka Hrbáčková KSČM, 
Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava 
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL (omluvena), Mgr. Jana 
Málková KDU-ČSL (omluvena), Libor Malý ODS, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
Hosté – občané Řepčína, zástupci státní a městské policie, členky pedagogického sboru ZŠ 
Svatoplukova 
 
 
III. Projednávané záležitosti 

  
 
Připomínky pro policii 

 
 Upozornění občanů inline bruslaři používají Břetislavovu ulici jako spojnici propojující 

inline okruh a cyklostezku vedoucí okolo Mlýnského potoka. Na rohu Břetislavovy ul. 
vzniká velmi nebezpečné místo, kde může dojít k vážnému zranění. Řidiči je nemohou vidět 
ani včas  zastavit vozidlo v případě, kdy bruslař vyjede zpoza rohu. Komise již dříve na 
tento fakt upozorňovala a pokusí se zjistit, jak daleko jsou přípravy na dobudování 
chybějícího úseku cyklostezky, který by tento problém vyřešil. 
 

 Policie odložila vyšetřování poškození vánočního stromu (pachatel neznámý). 
 

Projednávané záležitosti 
 
 Členka komise Jana Hanáková se provdala a přijala příjmení Málková. Členové komise 

gratulují. 

 Na rohu Řepčínské a Máchovy ulice jsou nově umístěny dva pružné sloupky pro zvýšení 
bezpečnosti chodců přicházejících z Máchovy ulice a vstupujících na stezku pro pěší a 
cyklisty v Řepčínské ulici. V minulosti zde již došlo ke zranění chodce cyklistou. 

 
 Údržba zeleně v Řepčíně. Byly prořezány lípy a vyfrézovány pařezy na Řepčínské ul. 

Skáceny byly dva stromy. Jeden na Svatoplukově ul. (nemocný) druhý na Oldřichově ul. 
(uschlý). Kácení dvou nemocných jasanů na Řepčínské ul. proběhne do konce března. Odb. 
živ. prostředí byl rovněž upozorněn na opomíjení sekání trávy v Rubešově ulici. 
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 Torza laviček a trčící trubka před "malou školou". Odstranění těchto předmětů na 

Řepčínské  ul. již proběhlo. V Břetislavově ul. odstranění provedou pracovníci technických 
služeb do konce března. Řeší člen komise p. Bubeníček. 

 
 Člen komise Bubeníček se zúčastnil místního šetření společně s p. Šulcem z odb. dopravy a 

ing. Štěpánkovou z odb. živ. prostředí ohledně opravy chodníku a výsadby stromů v ulici 
Na Trati. Z jednání vyplynulo, že opravu chodníku zafinancuje odbor dopravy (odhad 
nákladů 270.000 Kč – přislíbeno komisi již v předloňském roce, ale čekalo se na kolaudaci 
přiléhajícího parku ve Svatoplukově ulici). Podle finančních možností odboru dopravy však 
může být oprava chodníku rozdělena do dvou let. Vysazeno bude pět nových stromů (lípy) a 
to do nově vytvořených obdélníků v chodníku. 
 

 29. března 2014 ve 14 hod. začne akce "úklid břehů Mlýnského potoka" za spolupráce 
řepčínské a hejčínské komise a se s.p. Povodí Moravy. PM zajistí pytle, rukavice i odvoz 
sesbíraného odpadu a zajistí i drobné občerstvení pro účastníky. Doposud se přihlásilo 
dvanáct dobrovolníků a členů obou komisí. Začátek akce bude na dřevěném mostku u 
tenisových kurtů v Hejčíně a konec na planém mostku za jezem v Řepčíně. Další účastníci 
se mohou hlásit u p. Bubeníčka, tel. 734216482. 
 

 Po přeložce kabelů elektrického vedení (uložení vzdušného vedení pod zem)  jsou v Řepčíně 
nedodělky, mezi něž například patří neupravený terén za kapličkou sv. Isidora, křivě 
položená dlažba v ul. Na Zahrádkách a uvolněná dlažba na cyklostezce naproti 
Moravské hospody. Člen KMČ Bubeníček upozornil na tyto nedodělky stavbyvedoucího p. 
Nepožitka z firmy, která práce na přeložce prováděla. Předání díla má proběhnout do konce 
dubna. Nedodělky je možné nafotit a poslat emailem prostřednictvím komise p. 
Nepožitkovi. Komise upozorní na nedodělky technické služby a některý ze členů komise se 
předání zúčastní. 

 
 Chybějící a matoucí cedule s názvy ulic v prostoru křížení ulic Řepčínské, Břetislavovy a 

Zengrovy tzv. "náměstíčko". Doplnění a jejich výměna proběhne na přelomu března a 
dubna. Rozcestníková tyč, která by sloužila podnikatelům, ale také jako ukazatel ulic by 
mohla stát v zeleném pásu naproti "zrcadla". Nadále řeší p. Mencl a p. Bubeníček 

 
 Odstranění drátů místního rozhlasu. Komise vznesla požadavek na odstranění 

zpřetrhaného vedení, rezavých konzol a tlampačů z fasád domů místních občanů. Řeší p. 
Mencl a  p. Bubeníček 

 
 Zděná zastávka naproti "malé škole" dostala po opravě i osvětlení, a na návrh a za přispění 

komise se členky pedagogického sboru ujaly výzdoby zastávky malbou motivu pohádky O 
veliké řepě. Zastávka se stala chloubou Řepčína, když o ní běžela reportáž v regionální 
televizi a vyšly články v Radničních listech i v Olomouckém deníku. Komise děkuje všem, 
kteří se podíleli na její opravě a výmalbě. 

 
 Člen komise p. Bubeníček se zúčastnil jednání na téma "riziková území při přívalových 

deštích", vedeného p. Langrem (vedoucí odb. ochrany). Jednání mělo za cíl co nejpřesněji 
zmapovat oblasti možných přívalových povodní. Posléze proběhlo i místní šetření přímo v 
terénu. Nahlášena byla lokalita Křelovské ul., kde je situace při přívalových deštích 
nejhorší z celého Řepčína. Podobným místem je i stoka mezi Ovesnou a Jaromírovou 
ulicí. V obou případech byla pořízena fotodokumentace. Uvažuje se o vybudování 
retenčních jezírek, která by měla zamezit výraznějšímu zvedání hladiny. Posledními 
nahlášenými místy jsou dvě vpusti a dva potůčky protékající pod Moravskými železárnami. 
Jedna vpusť byla kompletně opravena v souvislosti s budováním čističky odpadních vod pod 
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Křelovem, druhá vpusť a potůček by měly být pravidelně čištěny. 
 

 Člen komise Martin Grygárek upozorňuje na propadlý kanálek na rohu Zengrovy a 
Gogolovy ul.  

 
 KMČ byla upozorněna na dlouhodobě neodstraněnou suť v zeleném pásu v Martinově 

ul. před domem č.o. 6. Členové komise zjistí původce suti, případně upozorní odbor 
životního prostředí. 

 
 KMČ se stále intenzivněji zabývá revitalizací „náměstíčka“ na křižovatce ulic Zengrova, 

Břetislavova a Řepčínská. Záměrem není jen řešení parkovacích stání a chodníku, ale také 
navrácení smyslu „U Kapličky“ místu po zbořené kapli sv. Josefa. Od členů komise vzešly 
tři různé návrhy (dřevěná zvonička, vydláždění obrysu původní kaple, odpočinková 
konstrukce ve tvaru kaple). Komise se dohodla, že osloví občany z Řepčína, aby přišli 
s vlastními návrhy. Získané podklady budou předány odboru koncepce a rozvoje, který bude 
zpracovávat územní studii „náměstíčka“. 

 
 Komise městské části bude spoluorganizovat akci stavění a kácení máje. Člen KMČ p. 

Bubeníček navrhnul, aby ve stejný den proběhla i vzpomínková akce na kapli sv. Josefa, 
která by měla 26. června 110. výročí vysvěcení. K dalšímu jednání komise přinese podrobný 
plán akce. Akce vzbudily zájem i u zástupkyní ZŠ. 
 

 Pálení čarodějnic se uskuteční 30. dubna 2014, opět na „paloučku“ v Křelovské ulici. 
Bližší organizační informace budou k dispozici až na příštím jednání komise. 
 

 KMČ se jednomyslně dohodla na následujícím plánu čerpání zbývajících 120 tis. Kč pro 
rok 2014 tak, aby byly finančně zajištěny všechny aktivity, které v tomto roce komise 
plánuje. Uvedené částky jsou rámcové: 
- pálení čarodějnic (10 tis. Kč) 
- stavění a kácení máje (10 tis. Kč) 
- pietní akt a lampionový průvod k 28. říjnu (10 tis Kč) 
- vánoční strom (25 tis. Kč) 
- 2x vydání Řepovin – Řepčínských novin (2x 7 tis. Kč) 
- zhotovení rozpočtu a výkazu výměr (poslední nutný podklad) pro zahájení řízení 

k výstavbě chodníku v ul. Řepčínská (od zrcadla po autobusovou zastávku) – 3500 Kč 
- výroba pamětního razítka s pečetí Řepčína – 750 Kč 
- příspěvek 2x 25 tis. Kč odboru koncepce a rozvoje na vytvoření studií „revitalizace 

náměstíčka" a „rekonstrukce křižovatky“ Řepčínská x Křelovská x Svatoplukova. 
 

 KMČ se dále jednomyslně dohodla na opravě/úpravě následujících chodníků: 
- Vytvoření dvou obdélníků pro stromy v již zrekonstruovaném chodníku před parkem ve 

Svatoplukově ul. 
- Oprava chodníku na konci ul. Zengrovy (směrem k „náměstíčku“). Zahájení opravy čeká 

na dokončení oprav plotové zídky rodinného domu. 
- Předláždění části chodníku v Řepčínské ul. mezi sjezdem k domu č.o. 64 a Koloniálem 

Hamal. 
 

 Členky pedagogického sboru ZŠ Svatoplukova informují, že od 1. dubna 2014 bude mít 
park správce a bude otevřeno hřiště pro nejmenší. Provozní řád bude vyvěšen u vstupů. 
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Došlá pošta 
 

 Členové komise dostali dotazník od Katedry politologie a evropských studií z Univerzity 
Palackého, týkající se názorů k fungování komisí městských částí. 
 

 Odbor koncepce a rozvoje informuje, že aktuální podoba územního plánu města 
Olomouce bude k nahlédnutí od 3. 3. do 10. 4. 2014 v budově magistrátu, Hynaisova 10. 
Veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční 3. dubna 2014 v 16 hodin ve 
velkém zasedacím sále magistrátu. 

 
 V rámci rekonstrukce kanalizace bude zavřená cesta z Křelova do Horky n. M. od 5. 3 do 

30. 6. 2014. Oficiální objížďka vede přes Řepčínskou a Křelovskou ulici. Prosíme, dbejte 
zvýšené opatrnosti. 

 
 Stížnost p. Nováka na pravděpodobné pálení odpadu (štiplavý černý kouř) v rohovém domě 

v Rubešově ulici (dům sousedící s večerkou). Prosíme majitele nemovitostí v Řepčíně, 
aby nepálili nevhodné materiály – jednají neohleduplně a vystavují se hrozbě pokuty. 

 
 
IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 14. 4. 2014 v 18:30 hod. v jídelně ZŠ prof. Matějčka, 
Svatoplukova 11 
 
 
 
 
Zapsal: Ladislav Bubeníček 
 
Schválil: Mgr. Michael Mencl   


