
 

  

 Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 4. 9. 2019 

 
 

 

I. Zahájení jednání  

 

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

na 18:30 dne 4. 9. 2019 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Václav Kryl ANO2011 

(předseda), Jan Piskač SPOL, Bc. Roman Vlha ČSSD, Miloš Zmeškal PIRÁTI, Přemysl Halas 

KSČM,  Martin Doubrava ANO2011 

 

Omluveni – MUDr. Iva Daniele PROOL, Jiří Hanák ODS 

 

Hosté – občané Řepčína 

 

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

● Komise schválila zápis ze srpnového jednání. 

 

IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

● Občané upozorňují na nepořádek, konzumaci alkoholu a hluk v okolí obchodu na ulici 

Řepčínská. KMČ žádá MPO o častější kontrolu dodržování pořádku.  

● Občané opakovaně upozorňují na neukázněné řidiče v ulici Křelovská. KMČ prosí MPO o 

častější kontrolu dodržování povolené rychlosti, případně navrhuje možnost přesunutí radaru 

z ulice Svatoplukova. 

Trvající požadavky: 

● Opakované žádáme stavební odbor SmOl o řešení situace okolo budovy bývalé restaurace 

Slovan, která je v demoličním stavu a hrozí její zhroucení. KMČ navrhuje zabezpečení ulice 

Na Zahrádkách, zejména v bezprostřední blízkosti budovy bývalé restaurace Slovan. 

● KMČ upozorňuje MPO a TSMO na výskyt černé skládky u spojovací silnice z ulice Křelovská 

směrem ke Globusu. Černá skládka od minulého jednání nezmizela. KMČ dále žádá o výměnu 

plastových odpadkových košů v této lokalitě, jsou zničené. 

● KMČ opakované žádá o opravu reklamovaných chodníků v celém Řepčíně. 



● KMČ opakovaně žádá TSMO o vyčištění odtokové kanalizace na ulici Křelovská, která je 

silně zanesená trávou. 

● KMČ opakovaně žádá TSMO o vyčištění krajnic podél silnice zejména v ulici Svatoplukova. 

Krajnice jsou silně zanesené trávou, listím a jinými nánosy, které zabraňují odtoku dešťové 

vody do kanalizace. 

● KMČ žádá TSMO o úklid spojovací uličky mezi ulicemi Řepčínská a Rubešova. Zároveň 

žádáme o prořez přerůstající zeleně a dále o vyplevelení tohoto úseku. 

● KMČ stále žádá SmOl o doplnění chybějících cedulek s názvy ulic v celém Řepčíně. 

 

● Další projednané záležitosti: 

o Předseda KMČ informuje o situaci ohledně propadlého chodníku na rohu u bývalé 

telefonní budky na rohu ulice Řepčínská. Tuto situaci budou dále řešit v plánu práce 

TSMO.  

o Předseda KMČ informuje o jednání mezi předsedou KMČ a Radou města Olomouce. 

Rada města Olomouce děkuje občanům Řepčína, Hejčína a spolku Naše Řepčínsko za 

revitalizaci parku v rámci projektu “Sejdeme se u vody”. 

o Předseda KMČ informuje o zájmu SmOl získat pozemky u příjezdové cesty k ZŠ 

Svatoplukova, aby mohlo dojít k rekonstrukci silnice. Na základě úspěchu těchto 

jednání bude záviset další postup SmOl. 

o KMČ projednává částečné vyřešení budování zpevněné komunikace ve spojnici ulic 

Rubešova - Jarmily Glazarové. Podklad byl zpevněn, nicméně nedošlo k vybudování 

zpevněné komunikace. 

o Předseda KMČ informuje, že není počítáno s revitalizací palouku na ulici Křelovská. 

o KMČ opakovaně upozorňuje občany, že krizové a havarijní situace způsobené 

počasím je možné hlásit přímo na TSMO prostřednictvím webové stránky 

tsmo.cz/hlaseni-zavad. 

o KMČ projednala návrhy termínů na kulturně-společenské akce v lokalitě Řepčín, na 

kterých se KMČ bude podílet v roce 2020.  

Následující akce u kterých KMČ žádá o zkrácený noční klid: 

25.4. 2020 Čarodějnický karneval – noc z 25.4. 2020 do 02:00 hod. 26.4.2020 

30.5.2020 Kácení máje – noc z 30.5.2020 do 02:00 hod. 31.5.2020 

29.8.2020 Sejdeme se u vody – do 24:00 hod. 

 

o Předseda KMČ informoval o setkání jubilantů z městské části Řepčín 

Akce letos proběhne dne 15.10. 2019 spolu s městskou částí Hejčín od 15:00 hod. 

v Obřadní místnosti olomoucké radnice 

 

 



 

● Estetiace  

o Člen KMČ Roman Vlha navrhuje vybudování “úschovných boxů” na popelnice na 

tříděný odpad v lokalitě Řepčín. Tímto návrhem se po předložení podkladů bude 

komise zabývat na následujících jednáních. 

o KMČ projednala možnost využití umělé jeskyně / altánu v parku na ulici 

Svatoplukova. Návrh využití je přírodní amfitéátr. Tomuto se KMČ bude nadále 

věnovat.  

V současné době je objekt v havarijním stavu se zákazem vstupu. 

o Předseda KMČ informoval, že dojde k rekonstrukci autobusové zastávky Řepčín, 

škola. Situace je v řešení SmOl, je počítáno s kompletní renovací. SmOl v souvislosti 

s tímto případem řeší majetkoprávní vztahy, které se k objektu vážou. Předseda KMČ 

je proto pověřen k jednání s vlastníky přilehlé zahrádky a o výsledku jednání bude 

KMČ informovat na příštím zasedání komise 

V. Nové požadavky  

● KMČ žádá OŽP Magistrátu SmOl a Povodí Moravy o regulaci toku slepého ramena Moravy. 

Špatná regulace způsobuje rozlévání do okolních pozemků. 

 

 

VI. Majetkoprávní záležitosti 

 

VII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 2. 10. 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  


