
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 1. 10. 2014 

 
 

 
 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 1. 10. 2014 do jídelny ZŠ prof. Matějčka. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Daniel Grygárek, Martin 
Grygárek, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Libor Malý ODS, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), 
PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
 
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Mgr. Jana Málková KDU-ČSL, Luděk Mrákava 
 
Hosté – občané Řepčína, zástupkyně pedagogického sboru ZŠ a Městské policie Olomouc (MPO) 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

  
Připomínky pro policii 

 
 V parku někdo zlomil nově vysazený strom, žádáme MPO o častější kontroly 
 Zástupce MPO informoval komisi, že cesta v okolí bývalé benzínky je v soukromém 

vlastnictví, odstranění nelegální skládky by muselo být provedeno na náklady města a poté 
vymáháno po vlastníkovi, který je ale v exekuci. 

 
Další projednávané záležitosti 

 Zástupci odboru koncepce a rozvoje a projekční firmy prezentovali studii obnovení zeleně 
v Řepčínské ulici. Z diskuze se členy komise a přítomnými občany vyplynulo následující: 
- Staré stromy v části ulice od křižovatky se Svatoplukovou směrem k MŽ po pravé straně 

jsou v blízkosti zástavby, kde stíní bytům a zanáší okapy listím. Občané vyjádřili také 
pochyby o dobrém stavu těchto stromů. Požadujeme jejich důslednou kontrolu. Počet 
nově vysazených stromů ve stejném úseku bude snížen o jeden kus a dojde k rozvolnění 
plánované aleje.  

- Nově vysazené lípy podél silnice na bývalé návsi by měly být co nejnižší. Projektant 
navrhnul a komise souhlasila s kultivary vzrůstu max. 15m. 

- Ve studii je plánován nový strom v místě, kde již vzniknul nový vjezd do budovaného 
penzionu. 



- Upozorňujeme na špatný stav stromu před rohovým domem (Rubešova ul.), který má 
vekou dutinu viditelnou shora. Požadujeme jeho důslednou kontrolu. 
 

 Studie revitalizace náměstíčka je intenzivně projednávána na MMOL. Před realizací bude 
nutné provést rekonstrukci vodovodní sítě a přeložky vzdušných vedení silové elektřiny a 
telefonu pod zem. Předseda Mencl požádá Odbor koncepce a rozvoje o prezentaci studie na 
některém z dalších jednání komise. 
 

 Křižovatka Řepčínská-Svatoplukova-Křelovská – Rada města odsouhlasila k dalšímu 
projednávání variantu ve tvaru kříže, což prosazuje vlastník komunikace (Správa silnic 
Olomouckého kraje). Komise opakovaně navrhuje kruhový objezd z důvodu blízkosti 
školských zařízení a s tím souvisejícím zvýšeným pohybem dětí v této lokalitě. 

 
 Komise dostala k projednání rozpracovaný projekt chodníku v Řepčínské ulici na straně 

kapličky sv. Isidora. Komise žádá o tyto úpravy: 
- posun chodníku vedoucího ke dvoru školy co nejblíže k hranici pozemku, aby se 

zbytečně nezužovala vozovka 
- požadujeme posunout plánovaný přechod pro chodce do úseku mezi kapličkou sv. Isidora 

a „zrcadlem“ 
 

 Na „Paloučku“ v Křelovské jsou pohozené pneumatiky. Tyto byly využívány skupinou 
Řepčíňanů ke sportování. Občané upozorňují na riziko vzniku nelegální skládky v tomto 
místě. Žádáme dotyčné osoby, aby tyto pneumatiky odstranili. 
 

 Předseda Mencl prezentoval návrh Rady města na omezení vjezdu nákladní tranzitní 
dopravy v Olomouci, jako výsledek společné iniciativy KMČ Řepčín, KMČ Hejčín a KMČ 
Olomouc-západ. Návrh musí ještě odsouhlasit správci silnic a dopravní policie. 

 
 Majitelka domu s obchodem s potravinami na rohu Máchovy si stěžuje na zvýšenou 

prašnost v okolí vstupu do obchodu v důsledku rekonstrukce přilehlého chodníku. Pokud by 
tento problém přetrvával i v jarním období, navrhne Komise zatravnění štěrkové plochy. 

 
 Komise navrhuje zřízení nové vývěsky v blízkosti obchodu s potravinami na rohu Máchovy 

nebo u zastávky MŽ-starý závod ve směru do města. 
 

 Začal platit nový územní plán, díky tomu bude možné řešit např. částečné oplocení 
palouku v Křelovské. 

 
 2. října budou v budově radnice prezentovány výsledky studie odtokových poměrů při 

přívalových srážkách v Olomouci. Týká se také Řepčína. 
 

 Povolen zábor chodníku na Řepčínské (rekonstrukce fasády). Zábor povolen 1-31. října. 
 

 Komise schválila umístění informační tabule v rámci "Obnovy naučné stezky 
Litovelskými luhy" 
 



 Občané upozorňují na výskyt potkanů v oblasti Řepčínské ulice a ul. Na zahrádkách. 
Prosíme občany, aby nám případný další výskyt potkanů hlásili. 
 

 Na žádost Komise provedly Technické služby odplevelení chodníků v ulicích Máchova, Na 
Zahrádkách a Břetislavova 
 

 Rozsvěcení vánočního stromu s doprovodným programem bylo naplánováno na středu 3. 
prosince 2014 v 17:00. Komise zároveň odsouhlasila uvolnění 5000,- Kč pro žáky ZŠ na 
výrobu vánočních ozdob. 
 
 
 
 
Lampionový průvod, jako připomínka 28. října a památky zesnulých, proběhne 31. října 
 
Pietní akt s proslovem, kladením věnců a kytic proběhne za hudebního doprovodu u 
pomníku obětí světových válek v parku Svatoplukova v 17:00. Svou účast opět přislíbili 
členové Klubu vojenské historie Československa Olomouc v dobových uniformách. 
 
Lampionový průvod dětí za doprovodu dechové kapely projde ulicemi Svatoplukova, 
Řepčínská a Balbínova.  
 
 

 
 
 
IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat výjimečně druhou středu v měsíci, tedy 12. 11. 2014 v 18:30 
opět v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
 
 
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Čáp 


