
 

 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 6. 8. 2014 

 
 

 
 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 6. 8. 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, Mgr. 
Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava 
 
Nepřítomni – Libor Malý ODS, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
 
Hosté – občané Řepčína, zástupce Policie ČR 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

  
Připomínky pro policii 

 
 Nad zahrádkami v Křelovské ulici létá hexakoptéra s kamerou. Majitel hexakoptéry je znám, 

dle jeho vysvětlení se jednalo o pořizování leteckých snímků závodní dráhy pro modely. 
Obtěžující situace by se již neměly opakovat. 

 Dopravní značku „Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy“ není na základě jednání na odboru 
dopravy možné instalovat do ulic Mojmírova a Rubešova, kde tím občané chtěli řešit 
parkování cizích vozidel.  

 Komise upozorňuje na opětovné vznikání černé skládky na spojovací komunikaci Křelovská 
– Globus. 

 
Další projednávané záležitosti 

 KMČ projednala tyto majetkoprávní žádosti: 
o Č.j. SMOL/156999/2014/OMAJ/MRPD/Pri Paní Boháčová žádá o odkup pozemku 

parc.č. 69/1 k.ú. Řepčín (v blízkosti in-line parkoviště) za účelem dalšího užívání 
dvou zahrádek o výměře 110m2 a 191m2, které má v pronájmu. Komise souhlasí 
s prodejem částí tohoto pozemku pouze současným nájemcům zahrádek. Paní 
Boháčová není komisi známa, proto tento odprodej v komisi vyvolal obavy, aby 
nebyl pozemek po částech prodán jednomu majiteli, který by tak mohl realizovat 
např. komisí zamítnutý investiční záměr výstavby občerstvení. 

o Č.j. SMOL/129863/2014/OMAJ/MRPD/Pr Pan Hudec žádá o odkup maximální 
možné části pozemku parc.č. 933/4 k.ú. Řepčín, ve vlastnictví SMOL, který přilehá 



k jeho nemovitosti a v současnosti ho má pronajatý. Komise souhlasí s prodejem 
v maximálním možném rozsahu, který nebude překážkou realizaci a údržbě 
odvodnění Křelovské ulice. 

o Č.j. SMOL/157606/2014/OMAJ/MRPD/Skr Manželé Bubeníčkovi žádají o odkup 
pozemku parc.č. 200/8 k.ú. Řepčín nebo směnu za pozemek parc.č. 176/46 za 
účelem bio-hospodaření. Žádost podávají z důvodu zájmu společnosti Školagro o 
pozemek ve vlastnictví žadatelů. Komise se směnou i prodejem souhlasí.  

 
 Nasvícení kapličky sv. Isidora se bude realizovat v dohledné době. 

 
 Uzavírka silnice Křelov – Horka bude trvat od 1.8. do 1.10.2014 

 
 Komise se vyslovila pro realizaci opravy obou úseků chodníku v Řepčínské ulici 

dohromady, tj. od ulice Máchovy po vjezd u křižovatky s Křelovskou (práce budou 
prováděny TSMO, termín do konce prázdnin). 
 

 Do konce srpna má proběhnout také oprava chodníku od zastávky MHD Svatoplukova po 
vjezd do MŠ Na Trati. 
 

 Investiční priority pro sestavení rozpočtu města na rok 2015 mají být odevzdány do 4.9. 
odboru investic. Členové komise do příštího jednání vytvoří aktualizovaný seznam 
potřebných investic (které přesahují finanční možnosti KMČ). 
 

 Předseda řeší možnost získání vlastních prostor komise v suterénu ZŠ v prostorách bývalé 
chirurgie. Po případné rekonstrukci by tyto prostory umožňovaly např. činnost klubu seniorů 
a podobné aktivity. 
 

 Komise schválila navýšení rozpočtu projektové dokumentace chodníku na Řepčínské o 18 
tis. Kč. Projekt bude rozšířen o vybudování chodníku od kapličky sv. Isidora k vjezdu na 
dvůr ZŠ. 
 

 Informujeme občany, že Povodí Moravy připravuje rozsáhlou údržbu břehových porostů 
v úseku od lávky u MVE Chomoutov po jez Řepčín. Údržba bude probíhat od 1.9.2014 a 
potrvá do konce února příštího roku 

 
 Komise žádá technické služby o ošetření zarostlých chodníků:  

o Máchova mezi č.p. 31 – 37 
o okolí dětského hřiště v ul. Jaromírova  
o roh Břetislavovy ulice 

 
 
IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 3. 9. 2014 v 18:30 opět v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
 
 
 
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Čáp 


