
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 

Zápis z jednání 6. 6. 2018 

 

 
 
I. Zahájení jednání  

 

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

na 18:30 dne 6. 6. 2018 do prostor Komise v suterénu MŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

 

Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek, Jiří 

Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD 

(předseda), PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 

 

Nepřítomni – Luděk Mrákava, 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: 

• Žádáme MPO o preventivní působení na cyklisty v Břetislavově ulici, kde tito jezdí v 

protisměru a nevyužívají souběžnou cyklostezku.  

Další projednané záležitosti: 

• Nově založený Klub seniorů se bude otevírat ve čtvrtek 21. 6. 2018 ve 14:00 v prostorách 

komise v suterénu MŠ Svatoplukova. 

• Mezi zahradami domů v Řepčínské ulici a kaskádovými domy v ulici J. Glazarové byly 

prořezány a vykáceny proschlé stromy. 

• V Křelovské ulici bude úplná uzavírka silnice v místě železničního přejezdu od 7:00 16. 6. 

do 8:00 19. 6. 2018. Nepřetržitá výluka na trati číslo 275 mezi Olomoucí a Drahanovicemi 

potrvá od pátku 15. června 6:30 do pátku 29. června 17:00. 

• V sobotu 23. 6. 2018 se uskuteční první veřejná brigáda projektu Sejdeme se u vody v čase 

cca od 9:00 do 16:00. Občerstvení bude zajištěno včetně programu pro děti. 



• Komise se jednomyslně připojila k podnětu Odboru správy městských komunikací na 

snížení počtu vyhrazených parkovacích stání u ordinací v ulici Máchova, a to ze čtyř na dvě 

stání. (hlasováno per-rollam) 

 

V. Nové požadavky 

• Občané žádají umístění nové sběrné nádoby na potravinové tuky také v Řepčíně. 

• Komise jednohlasně souhlasí s převodem pozemku parc. č. 475/100 před novým rodinným 

domem v Křelovské ulici do majetku města. 

• Komise jednohlasně nedoporučuje prodej předzahrádky / pozemku města parc. č. 1029/13 v 

těsné blízkosti křižovatky ulic Řepčínská a Křelovská z důvodu omezení budoucího rozvoje 

návsi. Komise se přiklání k pokračování pronájmu. 

• Nové stojany na kola u parkoviště inline okruhu navrhujeme umístit v současném travnatém 

pásu podél zahrádek (GPS: 49.61055N, 17.23472E) 

• Žádáme o odstranění náletové vegetace na příjezdové cestě k ZŠ Svatoplukova od kapličky 

sv. Isidora a odplevelení chodníku před obchodem v Řepčínské č.o. 24. 

• Na ulici Martinova před č.o. 3 je značně propadlá vozovka v místě realizace domovní 

přípojky. 

• Během minulého měsíce se opět vyskytly havárie vodovodního řadu v Řepčíně. Komise 

opakovaně žádá o komplexní řešení. 

• Žádáme o opravu dvou blikajících / střídavě nesvítících lamp veřejného osvětlení u 

parkovišti v Břetislavově ulici (jedna u rohu ulice Gogolova, druhá u rohu ulice Martinova) 

a opravu nesvítících světel na zastávce Řepčínská - škola, směr do města. 

• Žádáme o umístění dalšího koše na psí exkrementy na rohu ulice Břetislavovy a cyklostezky 

vedoucí z Hejčína (GPS: 49.60923N, 17.23628E). 

 

VI. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 4. 7. 2018 v 18:30 v prostorách Komise v 

suterénu MŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.  

 

VII. Podpis zpracovatele a předsedy 

 

Zapsal: Ladislav Čáp  

Schválil: Michael Mencl  


