
 

 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
 

zápis z jednání 17. 12. 2012 

 
 
 
I. Zahájení jednání 
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 17. 12. 2012 v prostorách ZŠ Profesora Matějčka, Svatoplukova 11. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Bc. Michael Mencl ČSSD (předseda), Martin Grygárek KMČ, Jiří Hanák ODS, Mgr. 
Jana Hanáková KDU-ČSL, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, 
Luděk Mrákava KMČ, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
Nepřítomni - David Grygárek KMČ, Ivana Aleksičová TOP 09, Libor Malý ODS 
 
Hosté – zástupce městské policie (dále jen MP), občané Řepčína 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro městskou policii – nebyly žádné. 
 
  
Problematika z minulého jednání komise 

 
 Parkování na „náměstíčku“ a u restaurace U Kapličky – problematiku bude třeba řešit 

komplexně. Řeší předseda.  

 Posunutí značky „jednosměrný provoz“ v ulici Břetislavova až za začátek Rubešovy 
ulice – z důvodu případného otáčení aut na křižovatce ulic Břetislavova a Rubešova 
projednává tuto možnost odbor dopravy a dopravní policie. 

 Radar na Balbínově ulici – odbor dopravy zjistí, z jakého důvodu nebyl radar instalován. 

 Klikatá čára na křižovatce Jaromírovy a Ovesné ulice – provedení odloženo odborem 
dopravy na jaro. 

 Vypnuté semafory na křižovatce „U Anči“ – vypnuty byly na základě stížností občanů, že 
provoz ve špičce zpomalují a komplikují. Ohlasy na vypnutí jsou většinou kladné. 
Negativně tato změna dopadá na Balbínovu a Řepčínskou ulici, kde se zvýšil provoz. 
Komise zatím nevidí potřebu iniciovat znovu-zprovoznění signalizačního zařízení a jeho 
případné přesnější seřízení. 

 Černé skládky na spojnici Křelovská–Globus – cedule „Zákaz skládky“ už odbor 
životního prostředí neumisťuje (má zkušenost, že tyto naopak provokují k vysypávání 
odpadu na označená místa). 



 Oprava spojnice Křelovská–Globus – komise z finančních důvodů upřednostňuje opravu 
formou „záplat“ z asfaltového recyklátu. Kdy oprava proběhne, zatím není jasné – závisí to 
mimo jiné na tom, jestli se tato komunikace bude využívat pro stavbu čtvrti „Sladké město“ 
u Globusu. Komise se bude problematikou bude nadále zabývat. 

 Zmizelé panely z cesty naproti železáren a vznikající černá skládka – jedná se o 
soukromý pozemek – je mimo kompetence KMČ. 

 Stání aut na chodníku u nonstop baru na Křelovské – lze řešit jen voláním strážníků MP. 

 Neuspokojivý stav železničního přejezdu u fotbalového stadionu – přejezd je v 
kompetenci Správy železniční dopravní cesty. Problematiku projednává odbor dopravy. 

 Křížení cyklostezky s železnicí (za zast. MHD Mor. železárny–starý závod) – není tu 
pamatováno na chodce. Předseda řeší s odborem dopravy. 

 

Další projednávané záležitosti 
 
 Stav chodníku i silnice na Máchově ulici – stavějí se čtyři nové domky. Silnice je 

několikanásobně rozkopána, chodník také, byl problém projít s kočárkem. Občané si stěžují, 
že po dělnících a technice zůstává množství neodklizeného bláta. Ohledně nedostatečného 
úklidu je pověřena členka komise pí. Koupilová, aby situaci řešila jménem komise v místě 
stavby. Stavebník má povinnost silnici i chodník uvést po ukončení stavby do původního 
stavu. 

 Změna složení komise – Rada města by se personálními otázkami komisí měla zabývat 
v lednu 2013. 

 Návrh předsedy věnovat se na některých jednáních přednostně určitým tématům – 
Komise se ztotožnila s návrhem, aby tématem březnové schůze byly především rodiny s 
dětmi a jejich připomínky k životu v Řepčíně, červnové jednání bude primárně zaměřeno na 
problematiku seniorů a zářijové na podnikatele. 

 Pí. Koupilová jednala s Ing. Galíkovou z odboru územního plánování ohledně nového 
územního plánu a možnosti regulace výstavby těžkého provozu nebo jeho obnovení v části 
areálu Moravských železáren přiléhající k ulici Máchova. Předseda se detailněji informuje o 
problematice a komise se bude následně tímto bodem znovu zabývat. 
 

 Důležité!!! Jednání KMČ v roce 2013 – mění se termín i místo konání. Od ledna 2013 se 
bude komise scházet každé druhé pondělí v měsíci a to v sále restaurace U Kapličky, 
vždy v 18:30. 

 Termíny schůzí jsou 14. ledna., 11. února, 11. března, 8. dubna, 13. května, 10. června, 8. 
července, 12. srpna, 9. září, 14. října, 11. listopadu a 9. prosince 2013. 
 

 
IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 14. 1. 2012 v 18:30. 
 
 
 
Schválil: Bc. Michael Mencl                
Zapsala: Mgr. Marcela Koupilová 


