
 

 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
zápis z jednání 9. 6. 2014 

 
 

 
 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 9. 6. 2014 do jídelny ZŠ prof. Matějčka. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Daniel Grygárek, Martin 
Grygárek, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Jana Málková KDU-ČSL, Libor Malý ODS, Mgr. 
Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS 
Hosté – občané Řepčína, zástupce Policie ČR, členky pedagogického sboru ZŠ 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

  
Připomínky pro policii 

 
 Občané části Rubešovy ul. (ústící na Řepčínskou) si stěžují na špatné parkování vozidel v 

jejich ulici. Řidiči blokují vjezd vozidlům TSMO (není zachován volný pruh pro vjezd 
popelářům). Rovněž upozorňují na zákazníky přilehlého obchodu, kteří vysedávají na 
schůdcích jejich domů, kde následně zanechají nepořádek. Občané z Rubešovy ulice se táží, 
zda by bylo možné omezit parkování jen pro rezidenty. 

 
Další projednávané záležitosti 

 Komise obdržela pozvánku pro občany k debatě nad rozvojem cyklistiky v Olomouci do 
Jazz Tibet Clubu konanou 11. 6. od 18 hod. 
 

 V ulici Křelovské před domem č.o. 34 byla povolena výměna vodovodní přípojky a doba 
zvláštního užívání chodníku od 23.5.2014 do 8.6.2014 

 
 Komise se v předešlém měsíci seznámila s iniciativou p. Zapletala z Moravské národní obce 

o.s. a s aktivitami tohoto sdružení a po diskuzi se rozhodla, že letos nebude vyvěšovat 
„moravskou vlajku“. Přesto přislíbila, že bude tuto iniciativu dále sledovat. 

 
 Předseda seznámil členy komise se dvěma návrhy úprav křižovatky Svatoplukova x 

Křelovská x Řepčínská. Jedno řešení předpokládá zřízení ostrůvku v Řepčínské ulici 
(směrem ke kapličce), druhé řešení předpokládá zřízení kruhového objezdu. Členové komise 
ani zástupkyně ZŠ neměli k návrhům technické připomínky. 

 



 Občané i členové KMČ žádají dřívější otevírání dětského hřiště v parku Svatoplukova ve 
všední dny. Zástupkyně ZŠ vysvětlila, že v době provozu MŠ nemůže být hřiště 
zpřístupněno veřejnosti. Komise již dříve iniciovala vytvoření nového hřiště s pískovištěm a 
dřevěnými prvky v ul. Břetislavově (u Mlýnského potoka) a zabývá se také možností 
obnovy pískoviště v ul. Balbínově (stávající pískoviště je nevyhovující). 

 
 Dokončují se přípravy na pořádání 1. řepčínského dne, včetně přechodného dopravního 

značení v dotčených ulicích. 
 
 
 
IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 2. 7. 2014 v 18:30 opět v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
 
 
 
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Bubeníček 


