
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 

Zápis z jednání 3. 10. 2018 
 

 
 
 

I. Zahájení jednání  

 

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

na 18:30 dne 3. 10. 2018 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. 

 

 

II. Prezence 

 

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

Zdeňka Hrbáčková KSČM,  Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Bc. Roman Vlha ČSSD 

 

Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Václav Kryl ANO2011, Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel 

KSČM,  

 

Hosté – občané Řepčína, zástupci ZŠ a MPO, vedoucí Klubu pro seniory 

 
 
III. Schválení minulého zápisu 
 

 Komise schválila zápis ze zářijového jednání. 
 
 
IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

 Občané žádají měření rychlosti na Řepčínské ulici mezi železničním přejezdem a 

křižovatkou s Křelovskou a také na Křelovské ulici, kde je často překračována povolená 

rychlost a jsou ohrožování chodci a cyklisté. 

 

Další projednané záležitosti: 

 Sázení Lípy republiky proběhne 31. října v 16:00 před budovou ZŠ prof. Vejdovského ve 

Svatoplukově ulici. Následně proběhne krátký pietní akt a lampionový průvod. 

 Od 1. 9. 2018 došlo ke sloučení Střední školy a Základní školy a Mateřské školy prof. V. 

Vejdovského Olomouc – Hejčín a Střední školy a Základní školy prof. Z. Matějčka 

Olomouc, Svatoplukova 11. Škola nese nově název „Střední škola, Základní škola a 

Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín“ 



 Most na cyklostezce z Křelovské ke Globusu je ve špatném technickém stavu a výhledově 

se připravuje jeho celková rekonstrukce, což si vyžádá uzavírku cyklostezky na dobu jedné 

stavební sezóny. Most byl při letošní výstavbě cyklostezky vyspraven, což zakonzervovalo 

stávající stav. Předseda Mencl na výrobním výboru požádal, aby oprava nebyla zahajována 

dřív, než bude vybudován bezpečný přechod přes Pražskou na úrovni Erenburgovy ulice 

nebo u Aska.  

 Díky úsilí člena Komise Bubeníčka byla na náměstíčku zrušena dvě nadzemního vedení 

telekomunikačních kabelů a posléze odstraněna stará lampa, která hyzdila tento prostor. 

 Kontejnery na tříděný odpad, které byly umístěny poblíž kapličky sv. Isidora a bránily v 

průchodu chodců po chodníku, budou dočasně přesunuty na zpevněnou plochu před bývalou 

hospodou Slovan. Po rekonstrukci příjezdu a vybudování chodníku ke škole, budou 

kontejnery přesunuty tam.  

 Předsedkyně klubu seniorů Ing. Frýbortová zve seniory z Řepčína a okolí k setkávání každý 

čtvrtek ve 14 hodin ve společných prostorách s KMČ. 

 

V. Nové požadavky  

 Na silnici v úseku od kapličky sv. Isidora nahoru směrem ke škole došlo k velmi nebezpečné 

situaci – ohrožení školáka automobilem. Rekonstrukci cesty a výstavbu chodníku v tomto 

úseku zařadila KMČ mezi priority pro Radu města na rok 2019. Do té doby žádáme Odbor 

koncepce a rozvoje o zvážení osazení vhodného dopravního značení / opatření, které by 

mohlo situaci zlepšit. 

 ZŠ Svatoplukova žádá o opravu povrchu vozovky před vstupem (mezi parkem a budovou 

školy), kde je množství vydrolených míst a žáci po ní nemohou běhat. 

 ZŠ a MŠ Svatoplukova 11 žádá o instalaci dopravních ukazatelů, které zajistí navigaci 

motoristů ke vstupu do školy, resp. na parkoviště, které je vedle školy a parku. Dle navigace 

bývají motoristé dovedeni k ZŠ prof. Vejdovského (býv. prof. Matějčka), která má shodnou 

adresu. 

 Občané žádají o úpravu stání pro kontejnery v Máchově ulici vyvýšením obrubníku tak, aby 

kontejnery nesjížděly do strany na chodník. 

 Na náměstíčku na začátku Břetislavovy ulice je větrem vytržený billboard ze stěny domu a 

ohrožuje veřejný prostor.  

 

VI. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 7. 11. 2017 v 18:30 v prostorách Komise v 

suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.  

 

 

VII. Podpis zpracovatele a předsedy 

 

Zapsal: Ladislav Čáp  

Schválil: Michael Mencl 


