
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 3. 8. 2016 

 
 

 
 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku na 
18:30 dne 3. 8. 2016 do jídelny ZŠ prof. Matějčka. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek, 
Zdeňka Hrbáčková KSČM, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), 
Luděk Mrákava,  Bc. Roman Vlha ČSSD 
 
Nepřítomni - Jiří Hanák ODS, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
 
Hosté – občané Řepčína, zástupce MPO 
 
 
III. Projednávané záležitosti 

 
Připomínky pro policii: 
 
 Upozorňujeme na vozidlo bez SPZ, dlouhodobě stojící na „náměstíčku“ – křižovatce 

Zengrovy a Břetislavovy ulice. Žádáme MPO o prověření, zda se jedná o autovrak a 
zahájení procesu jeho odstranění. 

 Žádáme policii, aby se od září zaměřila na rychlost projíždějících vozidel v Křelovské ulici, 
zejména v části, kde je zvýšený pohyb chodců ve vozovce. 

 

Další projednávané záležitosti: 
 

 Komise upřesňuje dřívější požadavek: Požadujeme posun dopravní značky B29 – Zákaz 
stání na ulici Horní Hejčínské ve směru do města, ke vjezdu do domu č. p. 125. V 
následující pravotočivé zatáčce vznikají nebezpečné situace zejména při průjezdu MHD. 
Zároveň žádáme o úpravu dopravního značení ulic Řepčínská a Horní Hejčínská tak, aby 
vozidla parkovala pokud možno v souvislých úsecích pouze na jedné straně vozovky. 

 Žádáme o „zasklení“ autobusové zastávky Řepčín-Svatoplukova ve směru k MŽ. Tato 
zastávka nyní neposkytuje účinnou ochranu pro cestující v případě nepříznivého počasí. 



 Komise žádá odbor životního prostředí o realizaci již dříve projednaného zpevněného 
stanoviště pro kontejnery na Křelovské ulici. 

 Žádáme TSMO o častější seč travnatých ploch, zejména v jarním období, včetně mulčování 
nebo odklizení posečené hmoty. Občané upozorňují na případy seče travnatých ploch 
strunovou sekačkou, kdy přerostlá travní hmota byla tímto způsobem seče částečně 
rozházena po chodníku a ve velké vrstvě ponechána na travnatém pásu, kde uschla a 
následně byla rozfoukaná větrem. 

 V místě křižovatky ulic Ovesná a Na trati chybí víčko hydrantu. 

 Poklop šachty kanalizační přípojky v Mojmírově ulici bude opraven z prostředků KMČ ke 
konci tohoto roku. 

 Upozorňujeme na uschlé větve stromu před přejezdem na Křelovské ulici, u stanoviště 
kontejnerů. 

 Žádáme o prořez velmi přerostlé vegetace na spojovací cestě od Křelovské ulice ke Globusu 
a o úpravu zeleně, která zasahuje do chodníku u domu Křelovská 1. 

 Na spojovací cestě ke Globusu jsou poškozená svodidla, na některých místech chybí 
spojovací segment mezi sloupkem a příčníkem. 

 20. 8. 2016 se uskuteční v areálu stáje CLIFF (Křelovská ulice) Jezdecké hobby závody, na 
které je veřejnost srdečně zvána. Program začíná v 9:30 a končí večerní zábavou. Vstup 
zdarma, občerstvení zajištěno. 

 

IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 7. 9. 2016 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
Všechna jednání Komise jsou veřejná.  
 
 
Zapsal: Ladislav Čáp 
Schválil: Michael Mencl 


