
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 7. 12. 2016 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku  
na 18:30 dne 7. 12. 2016 do jídelny ZŠ Svatoplukova. 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Václav 
Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav 
Skácel KSČM, Bc. Roman Vlha ČSSD 
 
Nepřítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Jiří Hanák ODS 
 
Hosté – občané Řepčína, zástupci ZŠ a MPO 
 
 
III. Projednávané záležitosti 

 

Připomínky pro policii: 

 V bezprostředním okolí obchodu potravinami v Řepčínské ulici se nedodržuje zákaz 
konzumace alk. nápojů a zároveň zde dochází ke znečišťování okolí odpadky. 

 Automobil zn. Fiat bez SPZ, který parkuje na náměstíčku, není vrakem podle zákona (nemá 
rozbitá okna či propíchané pneumatiky), případ bude řešen jako zábor veřejného 
prostranství. 

 
Další projednané záležitosti: 

 V souvislosti s podnětem pro MPO žádáme příslušné odbory magistrátu, případně Radu 
města, aby byla koncepčně vyřešena lepší informovanost mimoolomouckých hostů a 
zejména (zahraničních) pracovníků v Olomouci, kteří porušují vyhlášku o zákazu 
konzumace alkoholu nejčastěji. 

 Občané upozorňují na těžká nákladní vozidla, která projíždí Řepčínskou a Horní Hejčínskou 
ulicí. Opakovaně požadujeme omezení tonáže nad 9 tun pro vjezd vozidel do ulic Máchova, 
Řepčínská (část ve správě města), Balbínova a Horní Hejčínská. Alternativně žádáme o 
zavedení informačního systému (směrových ukazatelů), který bude směrovat zejména 
kamionovou dopravu k železárnám, resp. dalším firmám. Bloudící kamióny komplikují 
dopravu hlavně v Řepčínské a Horní Hejčínské ulici. 



 Občané upozorňují na nevhodné umístění parkovacích míst pro klienty zubních ordinací v 
Máchově ulici, kde tím dochází k převádění průjezdu vozidel zprava doleva a způsobuje 
snížení počtu parkovacích míst rezidentů. Navrhujeme tato vyhrazená stání přesunout na 
veřejné prostranství v majetku SMOL, které je v ulici Na zahrádkách a přiléhá 
k nemovitosti, ve které jsou ordinace. Zároveň upozorňujeme, že komise nebyla o zřízení 
vyhrazených míst informována. 

 Komise vyslovila souhlasné stanovisko s prodejem parcely č. 404/3 v k.ú. Řepčín za účelem 
výstavby garáže. 

 Občané žádají revitalizaci prostoru u křížku v Řepčínské ulici, kde jsou nevhodně umístěné 
reklamní panely (s prodejními vzorky) na veřejném prostranství v majetku SMOL. 

 Občané informovali komisi o svém jednání na stavebním úřadě, kde jim dle jejich slov 
nebylo zpřístupněno stavební povolení týkající se objektu Řepčínská 39. 

 Občané žádají o informaci, jaké dotace získala Charita od města v souvislosti s objektem v 
Řepčínské 39. 

 Petici proti záměru azylového domu podepsalo ke dni jednání Komise více jak 1000 občanů. 

 Termíny jednání KMČ Řepčín v roce 2017 budou následující: 

o 4. ledna 
o 1. února 
o 1. března 
o 5. dubna 
o 3. května 
o 7. června 
o 12. července 
o 2. srpna 
o 6. září 
o 4. října 
o 1. listopadu 
o 6. prosince 

 

IV. Ukončení jednání 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 4. 1. 2017 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
Všechna jednání Komise jsou veřejná.  
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Čáp 
 
 
 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE 


