
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 

Zápis z jednání 6. 3. 2019 
 

 
 
I. Zahájení jednání  

 

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

na 18:30 dne 6. 3. 2019 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, MUDr. Iva Daniele 

PROOL, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Václav Kryl ANO2011 (předseda), Jan Piskač SPOL, 

Miloš Zmeškal PIRÁTI, Přemysl Halas KSČM, Jiří Hanák ODS, Bc. Roman Vlha ČSSD 

 

Omluveni - Martin Doubrava ANO2011 

 

Hosté – občané Řepčína, zástupce MPO 

 
 
III. Schválení minulého zápisu 
 

 Komise schválila zápis z únorového jednání. 
 
IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

 Občané upozorňují na agresivní psy na ulici Balbínova, v parku u školy a v oblasti 

Hejčínských luk, kteří napadají jiné psy a pohybují se často volně v oblasti výskytu osob a 

dětí.  

Trvající požadavky: 

 Občané upozornili na popadané stromy u parkoviště na Poděbradech směrem na Luka. 

Tento požadavek je již v řešení CHKO, KMČ dále navrhuje možnost řešení s hasiči. 

 Havarijní stav budovy bývalého Slovanu řeší stavební odbor. 

 Žádáme o zpevnění úseku chodníku mezi ulicí Rubešova a Jarmily Glazarové, alespoň 

provizorně vysypáním nové štěrkové vrstvy ( již řeší pan Šulc). 

 Předseda KMČ prověří projednání zóny 30 

 

Další projednané záležitosti: 

 KMČ projednala na žádost ODBORU DOPRAVY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ plán 

zimní údržby komunikací a přílohou tohoto zápisu jsou 2 dokumenty (síť silnic a síť 



chodníků) s vyznačeným návrhem zimní údržby. KMČ dále navrhuje provádět zimní údržbu 

na cyklostezce souběžné s ulicí Řepčínská směrem k Moravským železárnám (viz příloha) a 

na cyklostezce souběžně s Mlýnským potokem u ulice Břetislavova (viz příloha) a na 

cyklostezce z ulice Křelovská směrem k obchodnímu centru Globus. KMČ navrhuje před 

ZŠ Svatoplukova vyjmout z plánu zimní údržby silnici a ponechat pouze chodník (viz 

příloha 

 V souvislostí s probíhající rekonstrukcí v Řepčíně dává KMČ k dispozici kontakty na 

provádějící firmy, které mohou občané využít v případě problémů spojených s touto 

rekonstrukcí. 

o Stavbyvedoucí ČEZ Distribuce: Tomáš Miko, 723 571 694 

o Stavbyvedoucí prováděcí firmy: Jaroslav Svoboda, 603 776 739 

 Estetizace (rozpočet ve výši 300 tis.) 

o Nové návrhy: 

1) Předseda KMČ zjistí plán budování cyklostezky na palouku u ulice Křelovská 

(prodloužení plánované cyklostezky souběžné s ulicí Křelovská), v návaznosti na 

to budou plánovány další aktivity KMČ v rámci estetizace veřejného prostoru.  

2) KMČ navrhuje estetizaci travnaté plochy (doplnění zeleného pásu o vzrostlé 

stromy) na rohu ulic Řepčínská a Zengrova, dále v travnatém pásu na ulici 

Řepčínská (před domy č.o. 41 a č.o. 39) zajistit náhradní výsadku pokácených 

stromů. 

3) Předseda KMČ kontaktuje zahradní architektku s žádostí o zpracování návrhu 

doplnění výsadky dle výše uvedených bodů. 

o Stávající návrhy: 

1) Škola předložila návrh Naučné stezky v parku – označení stromů včetně 

informačních tabulí a zapojení žáků a učitelů formou patronací. 

2) Oprava umělé jeskyně v parku, kde dříve bylo sousoší klanění Tří králů. 

3) Revitalizace palouku na Křelovské – obnova pískoviště, doplnění laviček a 

drobných herních prvků pro malé děti, pinkponkový stůl, ruské kuželky apod. 

Doplnění živého plotu jako oddělení od drážního tělesa. Všechny prvky je třeba 

zvolit s ohledem na jejich trvanlivost a bezúdržbovost. 

4) Zajistit údržbu zeleně a zimní údržbu – poptat TS, firmu nebo pořídit vlastní 

techniku. 

 

 Chodníky (rozpočet 300 tis. + 300 tis. z roku 2018) 

1) komise se rozhodla, že navrhne opravu chodníku v ulici Máchova a Oldřichova 

(v ulici je již přeloženo NN) 

 

 

 



V. Nové požadavky  

 Žádáme o umístění doplňkové značky „Zákaz volného pohybu psů“ u inline okruhu 

v oblasti Hejčínských luk.  

 KMČ žádá TSMO o úklid spojovací uličky mezi ulicí Řepčínskou a Rubešovou směrem 

k restauraci u Kapličky a směrem od vyústění této spojovací uličky k večerce na ulici 

Řepčínské.  

 KMČ žádá TSMO na základě požadavku pana Ing. Vladimíra Buka – správce 

garážového areálu u MŽ o sestřih a údržbu živého plotu v těsném sousedství východního 

oplocení garážového areálu u MŽ a cyklostezky vedoucí od MŽ směrem k Horce. Živý 

plot je neudržovaný a stává se odkladištěm odpadků. 

 

VI. Majetkoprávní záležitosti 

 KMČ byla požádána MAJETKOPRÁVNÍM ODOREM SmOl o sdělení stanoviska k prodeji 

části pozemku parc. č. 404/3 a části pozemku parc. č. 404/5 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc. 

Jedná se o pozemek v garážové zóně u MŽ. KMČ vydává k této žádosti jednomyslné 

pozitivní stanovisko a doporučuje zastupitelstvu SmOl prodej pozemku. Spisová značka této 

žádosti je S-SMOL/239046/2016/OMAJ/Sac. 

 KMČ byla požádána MAJETKOPRÁVNÍM ODOREM SmOl o sdělení stanoviska 

k pronájmu části parc. č. 980/9 a parc. č. 1029/10 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc. Jedná se o 

předzahrádku k domu na ulici Řepčínské, č. p. 78 a dále o část zahrady za stejným domem, 

která je součástí oplocené zahrady ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11. KMČ jednomyslně 

doporučuje pronájem předzahrádky, tzn. parc. č. 1029/10. Ve věci části parc. č. 980/9 

(zahrady za domem) žádá KMČ majetkoprávní odbor o kontaktování ředitele ZŠ a MŠ 

Olomouc, Svatoplukova 11 a jeho stanovisko k věci. V případě pozitivního stanoviska 

ředitele KMČ pronájem jednomyslně doporučuje. Spisová značka této žádosti je S-

SMOL/202676/2018/OMAJ/Cih. 

 

VII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 3. 4. 2019 v 18:30 v prostorách Komise v 

suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.  

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

 

Zapsal: Přemysl Halas 

 

Schválil: Václav Kryl  

 

 

 

 

 

 

 


