
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 

Zápis z jednání 1. 8. 2018 

 

 
 
I. Zahájení jednání  

 

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

18:30 dne 1. 8. 2018 do prostor Komise v suterénu MŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

 

Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD 

(předseda), PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Bc. Roman Vlha ČSSD 

 

Nepřítomni – Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek, Jiří Hanák ODS, Zdeňka 

Hrbáčková KSČM, Luděk Mrákava  

 

Hosté – občané Řepčína, zástupci Městské policie Olomouc 

 
 
III. Schválení minulého zápisu 
 

 Komise schválila zápis z červencového jednání. 
 
 
IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

 Nově vybudované ohniště u parkoviště in-line okruhu v Břetislavově ulici je v poslední době 

zdrojem rušení nočního klidu a nepořádku. Dále upozorňujeme, že k zapalování ohně je 

využíván odpad z nedalekých kontejnerů. Žádáme MPO o častější kontroly. 

Další projednané záležitosti: 

 V souvislosti s podnětem pro policii se Komise shodla, že je nutné opatřit prostor ohniště 

odpadkovým košem a provozním řádem. 

 V Řepčíně praskla další vodovodní přípojka. 

 Z prostorových důvodů bude zrušeno stání na nádoby tříděného odpadu v blízkosti kapličky 

sv. Isidora. Členové Komise vytipují nové lokality, kam by mohly být přemístěny. 

 

V. Nové požadavky 

 Upozorňujeme, že upadla cedule s mapou u parkoviště in-line okruhu v Břetislavově ulici. 



 Upozorňujeme dále, že upadla dopravní značka „přechod pro chodce“ v ulici Svatoplukova 

směrem do centra a dále jsou vyvrácené dopravní značky u parkoviště bytových domů 

Balbínova č.o. 11, 13 a 15, 17. 

 Odpadkové koše kolem cyklostezky z Křelovské ul. ke Globusu jsou dlouhodobě přeplněné. 

 Strom v Řepčínské ulici před č.o. 23 je už druhým rokem suchý, přesto je zaléván a 

přihnojován. Žádáme o zasazení živého stromu. 

 KMČ souhlasí s darováním (částí) pozemků statutárního města Olomouce Olomouckému 

kraji za účelem majetkoprávní přípravy investice pozemní komunikace Křelovská – 

Moravské železárny, a to za předpokladu, že realizací silnice bude zachována dopravní 

obslužnost zahrad domů Křelovská č.o. 36-40 

 KMČ nedoporučuje prodej pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouce společnosti 

Chov koní Olomouc. Navrhovanou směnu předmětných pozemků doporučuje KMČ za 

předpokladu, že bude zachována stávající prostupnost krajiny v souladu s územním plánem, 

zejména ve směru Křelovská – Křelov. Rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí 

doporučujeme vzít v potaz při směně / prodeji parcel v majetku společnosti Chov koní 

Olomouc při majetkoprávní přípravě investice pozemní komunikace Křelovská – Moravské 

železárny. 

 Členové Komise se shodli, že investičními prioritami města pro rok 2019 pro Řepčín 

má být celková rekonstrukce vodovodních řadů včetně přípojek a rekonstrukce 

příjezdové cesty k ZŠ Svatoplukova okolo kapličky sv. Isidora, a to včetně chodníku 

pro pěší. 

 

VI. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 5. 9. 2018 v 18:30 v prostorách Komise v 

suterénu MŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.  

 

VII. Podpis zpracovatele a předsedy 

 

Zapsal a schválil: Michael Mencl  


