
 

 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
zápis z jednání 9. 12. 2013 

 
 

 
 
 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 9. 12. 2013 do cukrárny U Pepíka. 
 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Daniel Grygárek KMČ, Martin Grygárek KMČ, Mgr. Jana 
Hanáková KDU-ČSL, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk 
Mrákava KMČ, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
Nepřítomni – Libor Malý ODS, Jiří Hanák ODS, Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL (omluvena) 
Hosté – občané Řepčína, zástupci městské policie, členky pedagogického sboru ZŠ Svatoplukova 
 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

  
Připomínky pro policii 

 
 Předseda komise Mencl požádal zástupce policie o to, aby se při obchůzkách zaměřili na 

vánoční strom v parku před ZŠ Svatoplukova. 

 

Projednávané záležitosti 

 Občané upozorňují na pokleslé dlaždice na cyklostezce od Máchovy ulice po železniční 
přejezd po provedení přeložky elektrického vedení do země. 

 Občané se vyslovují pro přeložení vzdušného vedení elektřiny do země i v dalších částech 
Řepčína. Předseda Mencl napíše ohledně přípojek informační článek do Řepovin. 

 Člen komise p. Bubeníček upozorňuje na zpřetrhané dráty a poškozené tlampače tzv. 
rozhlasu po drátě a drátů místního rozhlasu v různých částech Řepčína. Předseda zjistí, kdo 
má vedení rozhlasu ve správě, a komise bude následně žádat o jeho odstranění. (Rozhlas byl 
zrušen údajně r. 1992, ovládací pultík byl dříve umístěn v Hejčíně, v 1. poschodí knihovny.) 

 Proběhla diskuze nad výtvarným ztvárněním zastávky Řepčín-škola. Téma pohádky 
O veliké řepě se těšil největšímu zájmu. Závěr bude odsouhlasen na dalším jednání komise. 

 Bylo odsouhlaseno opatření pro chodce na rohu ulice Máchovy a Řepčínské (cyklostezka) 



– na jaře 2014 zde budou osazeny 2 pružné černožluté sloupky.  

 Na rohu ulic Ovesná a Jaromírova bude v místě pro přecházení chodců provedena plná 
žlutá čára. (zřejmě taktéž na jaře 2014) 

 Komise byla informována, že v Rubešově ulici byl v cestě k pyramidovým domům osazen 
sloupek bránící průjezdu aut. 

 Odborem dopravy byl zrealizován požadavek komise na posunutí značek „Začátek obce“ 
a „Konec obce“ před odbočkou z Křelovské ul. na Globus. Řidiči by měli tedy až po 
odbočku na Globus dodržovat maximální rychlost v obci 50 km/h. 

 Technickými službami byly dokončeny následující požadavky komise: 

- předláždění chodníku na rohu Řepčínské ulice u „malé školy“, včetně úpravy 
obrubníku 

- oprava a vyčištění kamenného odvodňovacího žlabu v Břetislavově ulici 

- sanace nevyužívané žumpy před restaurací U Kapličky, která bránila odvodu vody 
(v rámci sanace byl zpevněn i chodník, který hrozil propadem do žumpy) 

 Na většině nahlášených míst bylo na žádost komise odklizeno listí shrabané místními 
obyvateli z veřejných prostranství. 

 Rozsvícení vánočního stromu v Řepčíně proběhlo ve středu 4. 12. v 17 hod. v parku 
před ZŠ Svatoplukova. Akce se zúčastnili zástupci KMČ, školy, školky a veřejnosti. Strom 
byl rozsvícen za zpěvu koled v podání dětí ze ZŠ Svatoplukova, příchozí se mohli zahřát 
nealko punčem připraveným pedagogickým sborem školy. 

Odbor životního prostředí nepovolil vjezd techniky TSMO (plošiny), strom tedy zdobili 
stromolezci. TSMO zapojili strom do elektrické sítě zdarma. Práce stromolezců byla 
naceněna na 8,5 tisíce Kč. Kalkulace na odzdobení je opět 8,5 tisíce Kč. Komise zvažuje 
možnost nechat strom ozdobený celoročně – bude řešeno na komisi v lednu. Žárovky 
(včetně náhradního materiálu) byly zakoupeny v ceně 29 000 Kč. Náklady na materiál na 
ozdoby + koření byly ve výši 2 800 Kč. 

 Komise se všemi výše uvedenými výdaji na zdobení vánočního stromu souhlasí. 

Řepčínský strom je zařazen do soutěže Olomouckého deníku o nejkrásnější vánoční strom 
Olomouckého kraje. 

 

Došlá pošta 

 Paní Oklešťková kontaktovala komisi s dotazem, zda byla komise přizvána k jednání 
ohledně zrušení některých spojů linky č. 12 z Řepčína od 15. 12. 2013. V době od 8:29 do 
13:49 nejede dle změněného jízdního řádu jediný přímý spoj MHD z Řepčína na Hlavní 
vlakové nádraží Olomouc. Během celého dne jsou plánovány směr Hl. n. jen 3 bezbariérové 
spoje. Komise přizvána nebyla a k novým jízdním řádům linky 12 přijala negativní postoj. 
Komise bohužel nezaznamenala, že byla 12. 6. informována o hrubých návrzích změn 
jízdních řádů hromadným e-mailem rozeslaným v souvislosti s novým tramvajovým 
provozem na Nové Sady. Další informace k lince 12 se ke komisi dostaly až v listopadu, kdy 
měly JŘ definitivní podobu. Komise považuje nastalou situaci za nešťastnou a hledá způsob, 
jak situaci změnit. Řeší předseda Mencl.  

Stanovisko komise změněno na zasedání KMČ 13. 1. 2014 



 ČEZ oznamuje vypnutí elektřiny 13. 12. od 8:00 do 15:00 hodin v ulicích Máchova, 
Křelovská, Řepčínská, Na Zahrádkách, Kusá. 

 

Termíny a místa jednání komise v roce 2014 

 V roce 2014 bude komise zasedat opět každé druhé pondělí v měsíci, vždy v 18:30, a to v 
těchto termínech: 13. ledna, 10. února, 10. března, 14. dubna, 12. května, 9. června, 14. 
července, 11. srpna, 8. září, 13. října, 10. listopadu a 8. prosince 2014. 

 Místo jednání bude v lednu v cukrárně U Pepíka. Místo dalších jednání bude upřesněno. 

 

IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 13. 1. 2014 v 18:30 v cukrárně U Pepíka. 
 
 

Členové komise městské části Vám přejí klidné Vánoce a úspěšný nový rok. 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Jana Hanáková 
 
Schválil: Mgr. Michael Mencl   


