
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 4. 3. 2015 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 4. 3. 2015 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, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Bc. Roman 
Vlha ČSSD 
 
Nepřítomni – Libor Malý ODS, Václav Kryl ANO 
 
Hosté – občané Řepčína, zástupci pedagogického sboru ZŠ, Městské policie Olomouc (MPO) a 
Rady města Olomouce 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii 
 

 Komise děkuje MPO za hlídky u přechodů před ZŠ (ul. Svatoplukova, Řepčínská). 
 U dětského hřiště v parku došlo k pokusu o odřezání a odcizení branky směrem do 

Mojmírovy ul. Branka je nyní uložena v ZŠ. 
 Občané upozorňují na hustý provoz aut a cyklistů na ulici Břetislavova, v úseku u 

Mlýnského potoka. Komise chybějící úsek cyklostezky v tomto místě vede jako investiční 
prioritu. 

 V úseku cyklostezky mezi ul. Břetislavovou a Jarmily Glazarové byl opakovaně 
zaznamenán průjezd zemědělské techniky, která znečišťuje a poškozuje cyklostezku. 

 V ulici Máchova pravidelně parkují některé vozy na veřejné travnaté ploše. 

Další projednávané záležitosti 

 Náměstek primátora RNDr. Ladislav Šnevajs podal informaci, že Rada města Olomouce 
zařadila do letošního rozpočtu realizaci projektu na vytvoření dvou oddělení MŠ ve třetím 
podlaží bývalé chirurgie – Svatoplukova 11. Na návrh KMČ a náměstka Šnevajse součástí 
projektu bude i úprava části suterénu pro potřeby KMČ (zasedací místnost, klub seniorů, 
klub maminek, expozice historických fotografií, jiné volnočasové aktivity…). Při 
projektových pracích bude spolupracováno s KMČ (Komise jednáním pověřila předsedu p. 
Mencla) a zástupci MŠ a ZŠ. Závěrem náměstek Šnevajs poděkoval všem dosavadním 
členům komise za jejich práci pro město i městskou část a nové komisi popřál hodně zdaru.  



 Komise vítá iniciativu města k rekonstrukci prostor v budově bývalé chirurgie a upozorňuje, 
že je třeba při přípravě projektu počítat s tím, aby tyto prostory mohla využívat také ZŠ, 
např. jako družinu, s ohledem na pozdější přesun populační vlny z MŠ na ZŠ. Do 
plánovaných prostor pro KMČ (schůze, kluby, výstavy) je nutný samostatný bezbariérový 
vstup z veřejného prostranství. 

 Náměstek Šnevajs přislíbil, že bude jednat s odborem dopravy ve věci opravy účelové 
komunikace od Křelovské ke Globusu – zapracování do plánu oprav na tento rok. 
 

 V Břetislavově ulici byly při opravě chodníků zrušeny svody dešťových vod, které ústily do 
vozovky. Zhotovitel této opravy měl majitelům dotyčných nemovitostí slíbit instalaci do 
chodníků zapuštěných odvodňovacích trubek. K tomu nedošlo. Nyní jsou okapy ukončeny 
na chodníku, což je nebezpečné zejména v zimním období. Podle sdělení občanů v tomto 
úseku není možnost napojit svody na kanalizaci. Žádáme odbor dopravy o prošetření této 
situace a návrh řešení. 

 Občané upozorňují na zanedbanou zimní údržbu uličky v Rubešově ulici – jedná se o 
důležitou spojku mezi ul. Řepčínskou a Břetislavovou, kde není jiná možnost pěšího spojení. 
Vyzýváme občany, aby při zjištění takovéto situace neprodleně kontaktovali dispečink zimní 
údržby TSMO, tel. 605 201 686 

 Odbor dopravy požádal o stanovisko komise k řešení dopravního značení u křížení 
železnice a cyklostezky (Řepčínská ul.) s cílem oddělit pohyb chodců a cyklistů ve směru 
k železniční zastávce. Komise s úpravou souhlasí, ale upozorňuje na havarijní stav 
chodníku, bez jehož opravy nebude problém dořešen.  

 Majitelka nemovitosti upozorňuje na zvýšenou prašnost před Koloniálem Hamal na rohu 
Řepčínské a Máchovy v souvislosti s opravou chodníku a zpevněním pojížděného rohu 
křižovatky. Komise se dohodla, že bude situaci na jaře monitorovat a poté rozhodne, jaké 
provede opatření.  

 Rozježděná cesta na konci ulice Jarmily Glazarové (za zahrádkami rodinných domů v 
Řepčínské ulici) je v kompetenci KMČ Hejčín. 

 Občané upozornili na nedostatečnou kapacitu nádob na tříděný odpad v ulici Řepčínská 
(od ul. Svatoplukova směrem k ul. Máchova) a na Křelovské ulici. Na těchto místech jsou 
pouze plastové kontejnery 240 litrů, u kterých dochází k přeplňování a znečišťování 
veřejného prostranství. Další místo, kde mohou obyvatelé Řepčínské ukládat tříděný odpad 
je v ul. Máchova (naproti ulice Na Zahrádkách). Komise navrhuje v Křelovské ulici výměnu 
nádob za kontejnery 1100 l. 
 

 Členové Komise velice děkují seniorce z Olomouce za zaslané vzpomínky na Řepčín. 
V této souvislosti prosíme další občany a ZŠ o spolupráci při pořizování historických 
materiálů (vzpomínky, fotografie…) vztahujících se k Řepčínu. 
 

 Sběrové soboty budou 23. května u kostela v Hejčíně a 24. října v Řepčíně (náměstíčko) 
 

 Úklid břehů Mlýnského potoka bude ve spolupráci s Povodím Moravy 28. 3. 2015 od 
9:00, začátek u dřevěné lávky za sportovní halou UP 

 Pálení čarodějnic se uskuteční 30. 4. 2015 na palouku v Křelovské ulici od 16:00. 

 



IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 1. 4. 2015 v 18:30 opět v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
 
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Čáp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚKLID BŘEHŮ 
MLÝNSKÉHO POTOKA 

 

28. 3. 2015 od 9:00 

ZAČÁTEK U DŘEVĚNÉ LÁVKY  
ZA SPORTOVNÍ HALOU UP 


