
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 

Zápis z jednání 7. 6. 2017 

 

 
 
I. Zahájení jednání  

 

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku  

na 18:30 dne 7. 6. 2017 do jídelny ZŠ Svatoplukova. 

 

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, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 

 

Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Bc. Roman Vlha ČSSD  

 

Hosté – občané Řepčína, zástupci ZŠ a MPO 

 
III. Schválení minulého zápisu 
 

 Komise schválila zápis z květnového jednání. 
 
IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

 Zástupci ZŠ žádají MPO o dozor před školou v posledním výukovém týdnu i během 

odchodu žáků ze školy. 

Další projednané záležitosti: 

 Stanovisko komise k žádosti p. Lubomíra Bauera č. j. SMOL/078681/2017/OMAJ/MR/Ind o 

pronájem nebo odkup pozemků, které přiléhají k jeho autoservisu: Část pozemku parc. č. 

1028/7 o výměře 47 m
2
, který je veden jako ostatní plocha, Komise navrhuje žadateli 

odprodat. Pozemek parc. č. 1029/7 o výměře 56 m
2
 vedený jako zahrada pak pronajmout 

s podmínkou zachování zeleně (nyní vzrostlý strom). Zároveň upozorňujeme, že byla 

zpracována odborem koncepce a rozvoje studie obnovy zeleně v ulici Řepčínské. Žádáme o 

prověření souladu se studií. 

 Ing. Ivan Polách, který má v současné době pronajatý pozemek č. 971/2, podal žádost o jeho 

odkup č. j. SMOL/094368/2017/OMAJ/MR/Rih. Komise tento prodej nedoporučuje, 

protože se pod předmětným pozemkem nachází kanalizační potrubí odvádějící dešťové vody 

z příkopu mezi ulicemi Ovesná a Jaromírova. Tento pozemek je součástí celého pásu 

pozemků, nyní v majetku města.  



 Komise schválila uvolnění částky 50 tis. Kč na organizaci akce „Kácení máje“. 

 Komise převzala „Vyjádření občanů k projektu začleňování lidí bez domova v Olomouci – 

Řepčíně“ – občané si myslí, že v dané lokalitě nemůže tento projekt uspět a dále sdělují, že 

nechtějí čelit reálnému narůstání kriminality, fyzického napadání a obtěžování. 

 Komise schvaluje uvolnění částky 500 Kč pro navezení kačírku v okolí kapličky sv. Isidora. 

V. Nové požadavky  

 V parku Svatoplukova stále nebyly pokáceny suché stromy, na které jsme opakovaně 

upozorňovali odbor životního prostředí a odbor školství. 

 Žádáme vysadit v parku Svatoplukova nové jehličnany namísto již pokácených dřevin, 

přičemž některé z nich by měly v budoucnu nahradit současný vánoční strom. 

 Žádáme o ořez obrůstajících stromů v Břetislavově ulici a upozorňujeme na nejméně dva 

suché vzrostlé stromy v blízkosti parkoviště in-line okruhu, strom před domem Řepčínská 

60 a nedávno vysazený strom před domem Řepčínská 23. 

 Upozorňujeme na rozbitý svršek zálivu autobusové zastávky Svatoplukova směrem do 

města, a to včetně přilehlé části vozovky. 

 Na základě zkušeností z pořádání akcí na travnatých plochách u parkoviště in-line okruhu, 

žádáme o zřízení odběrného místa elektrické energie v blízkosti parkoviště tak, aby bylo 

možné zajistit dostatečný příkon. Současné řešení prodlužovacími kabely z několika 

přilehlých RD je nevyhovující a nedostačující. 

 Na Břetislavově ulici je prasklá středová spára vozovky, žádáme o opravu. 

 Opakovaně upozorňujeme, že v Zengrově ulici nebylo dosud provedeno zaasfaltování 

vozovky po výkopu přípojky k RD. 

VI. Závěr 

 

VII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 5. 7. 2017 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 

Všechna jednání Komise jsou veřejná.  

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

 

Zapsal: Ladislav Čáp  

Schválil: Michael Mencl  


