
 

 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
zápis z jednání 14. 4. 2014 

 
 

 
 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 14. 4. 2014 do jídelny ZŠ prof. Matějčka. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Daniel Grygárek, Martin 
Grygárek, Jiří Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Jana Málková KDU-ČSL, Libor 
Malý ODS, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel 
KSČM 
Nepřítomni – všichni přítomni 
Hosté – M. Koupilová, občané Řepčína, zástupce městské policie a Policie ČR, členky 
pedagogického sboru školy 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

  
Připomínky pro policii 

 
 Připomínka občanů ke špatnému parkování v ulicích Mojmírova a Rubešova. Řidiči 

parkují ve vjezdech místních obyvatel. Řešením je volat policii – ve místě vjezdu je 
parkování zakázáno. 

 Občané žádají o umístění statistického radaru v místech zpomalovacího prahu v ulici 
Balbínova, kde je rychlost snížena na 30 km/h. 

 Množí se případy vykrádání aut v Řepčíně, nejvíce před areálem Moravských železáren 
(Unex). Policie řeší. 

 
Další projednávané záležitosti 

 Paní Koupilová se rozloučila s členy komise, když oznámila ukončení členství v KMČ a 
představila svého nástupce p. Čápa. Komise byla p. Čápem požádána o změnu dne 
jednání z druhého pondělí v měsíci na jiný den. Členové komise se dohodli, že počínaje 
druhým pololetím, tedy od července, bude komise zasedat vždy první středu v měsíci 
v 18:30 (první středu v měsíci probíhají zkoušky sirén). Zbývající termíny jednání KMČ 
v tomto roce jsou tedy naplánovány na 12. května, 9. června, 2. července, 6. srpna, 3. září, 
1. října, 5. listopadu a 3. prosince. 
 

 Sběrová sobota v Řepčíně proběhne 31. května 



 
 Zástupkyně Moravských železáren požádala o dřívější návoz zaměstnanců na směnu 

začínající v 22 hod. - bude uspíšen příjezd linky č. 12 na MŽ n.z. ze současných 21.54 
hod. na 21.45 hod., a to v pracovní dny i o víkendu, čímž zároveň dojde k uspíšení odjezdu 
z Hl.n. na 21.24 hod. (nyní v 21.33 hod.) 

 
 Uzavírka silnice u motorestu Zlatá křepelka od 7. 4. do 30. 4. 

 
 Komise odsouhlasila opravu chodníku v místě sjezdu ze Svatoplukovy ulice k ZŠ. 

 
 Občané navrhují vybudování chodníku od kapličky sv. Isidora po vjezd do dvora školy (ve 

dvoře brzy vznikne dětské sportoviště). Komise ponese tento návrh v patrnosti. 
 

 Občané upozorňují na propadání vozovky v místech autobusové zastávky a Elektro Müller. 
 

 Občané znovu upozorňují komisi na těžká nákladní auta v Řepčínské a Horní hejčínské 
ulici. Předseda komise řeší omezení tonáže v tomto úseku. 

 
 Komise obdržela návrh studenta dopravní fakulty na přejmenování zastávek MHD 

MŽ,nový závod a MŽ,starý závod s odůvodněním, že Moravské železárny již fakticky 
neexistují (MŽ přejmenovány na UNEX) a názvy jsou tudíž zastaralé a mimo to i příliš 
složité. Proto navrhuje přejmenovat zastávku MŽ,nový závod na Řepčín, 
železárny (záměrně s uvedením názvu městské části, jelikož se jedná o konečnou zastávku) 
a zastávku MŽ,starý závod na Máchova (dle příčné ulice). Komise s návrhem souhlasí. 

 
 Na návrh komise bude v Řepčíně odstraněno staré zařízení místního rozhlasu (tlampače, 

dráty, konzoly). Demontáž by měla proběhnout do konce dubna. Upozornění pro občany: 
Pracovník fy. Tesemo nejprve zazvoní u nemovitosti, na níž se zařízení nachází, a až po 
souhlasu majitele zařízení demontuje. Bez souhlasu tak neučiní. Kontakt na p. Foukala, fa. 
Tesemo: 603480159. 

 
 Výpadky energie jsou v Řepčíně poměrně časté, poslední výpadek byl zaviněn silným 

větrem, který vyvrátil strom na vzdušné vedení v Břetislavově ulici. Komise se pokusí zjistit 
u energetických závodů, zda se bude v budoucnu pokračovat v přeložkách vzdušného vedení 
pod zem i v dalších částech Řepčína. 

 
 Po silném větru je u mnohých nemovitostí uvolněná střešní krytina, která by mohla 

ohrozit chodce. Komise byla v této souvislosti upozorněna na dům vedle potravin v 
Řepčínské ulici. 

 
 Pálení čarodějnic proběhne na palouku v Křelovské ulici 30. dubna od 16 hod. Komise 

následující výdaje na zabezpečení akce: nákup prodlužovacího kabelu v ceně cca 3 tis. Kč 
do vlastnictví komise (dočasně uloženo u člena komise p. Bubeníčka), dále max. 3,5 tis. Kč 
na ceny a atrakce pro děti (částka pro ZŠ Svatoplukova); špekáčky, hořčice, kečup, pečivo, 
tácky za cca 2,5 tis. Kč, 2x Toi-Toi cca 4 tis. Kč a bezpečnostní páska cca 200 Kč. 

 
 Proběhlo hlasování ve škole a na facebooku jakou barvu zvolit na pamětní razítko s 

motivem pečeti Řepčína. Z celkového počtu 139 hlasů získala vítězná zelená barva 52 hlasů. 
Razítko bude poprvé představeno na "pálení čarodějnic“. Každé dítě dostane za otisk razítka 
na ruku zdarma špekáček. 
 

 Postavení májky (bez oslav) proběhne na travnaté ploše u parkoviště in-line okruhu na 
Břetislavově ulici. Májku postaví 1. května občané Řepčína a okolí. Datum kácení máje 



bude upřesněno. Jako nejvhodnější možný termín se jeví až 20. června. Projednává se 
spojení této akce s menší akcí – připomenutí 110 let od vysvěcení zbourané kaple sv. Josefa 
na tzv. "náměstíčku" křížení ul. Řepčínská, Zengrova, Břetislavova. Občané by měli 
příležitost se vyjádřit k budoucí revitalizaci náměstíčka. Od náměstíčka k májce (dokola po 
jednosměrných ulicích) je plánována jízda historickým kočárem. 
 

 Komise děkuje všem účastníkům úklidu břehů Mlýnského potoka. Akce se zúčastnilo 
přes 30 dobrovolníků včetně ZŠ Svatoplukova. 

 
 
IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 12. 5. 2014 v 18:30 opět v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
 
 
 
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Bubeníček 


