
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 3. 12. 2014 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 3. 12. 2014 do jídelny ZŠ prof. Matějčka. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Daniel Grygárek, Martin 
Grygárek, Jiří Hanák ODS, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava, PaedDr. 
Miroslav Skácel KSČM 
 
Nepřítomni – Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Jana Málková KDU-ČSL, Libor Malý ODS, 
 
Hosté – občané Řepčína, zástupkyně pedagogického sboru ZŠ a Městské policie Olomouc (MPO) 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii 
 

 V nedávné době došlo na přechodu před ZŠ prof. Matějčka k nehodě žáka a osobního vozu. 
Žádáme MPO aby zvýšila dohled v tomto místě v době příchodů žáků do školy, jak je 
tomu u jiných škol ve městě. 

Další projednávané záležitosti 

 Zástupkyně odboru koncepce a rozvoje a autor studie prezentovali studii revitalizace 
náměstíčka. Z diskuze se členy komise a přítomnými občany vyplynulo následující: 
- Navrhovaný chodník okolo zeleného prostranství v místě bývalé kapličky je odlišen 

pouze skladbou dlažby. Vznikne tím riziko, že zde budou parkovat vozy až těsně u zelené 
plochy a tento chodník nezůstane průchozí. Požadujeme v dalším stupni projektové 
dokumentace výraznější oddělení chodníku od vozovky (např. malé žulové sloupky, 
drobný výškový rozdíl apod.) 

- Komise navrhuje vypustit jedno parkovací stání v ulici Rubešova – ve studii není 
zachován volný průchod do uličky. 

- Studie byla komisí přijata (6 pro, 2 proti) 
- Komise žádá rozpracování studie do dalšího stupně projektové dokumentace. 

 Požadujeme zvýraznit dopravní značku „Přechod pro chodce“ (IP06) před ZŠ prof. 
Matějčka retroreflexním žlutozeleným fluorescenčním podkladem z důvodu lepší 
viditelnosti. 
 



 Upozorňujeme občany, kteří nevyslyšeli žádost komise o zaústění okapních svodů do 
kanalizace a nadále tak vypouštějí dešťové vody na chodník, že v zimních měsících může 
dojít ke zranění chodců. Za tyto vady nezodpovídá město Olomouc, a proto by případné 
pojistné události musely být řešeny s majiteli konkrétních nemovitostí. Pokud je to případ i 
Vaší nemovitosti, udržujte chodník schůdný! 

 Zděná autobusová zastávka Řepčín-škola má opět opravené osvětlení. 
 Po ledové námraze zůstala zatarasená cesta na stezce k řepčínskému jezu. Část se 

nacházela na pozemcích města – komise zažádala o odklizení odbor životního prostředí. 
 Ledová námraza zatížila mimo jiné i túji za plotem PČR Na Trati, čímž prakticky 

znemožnila průchod pro pěší. Situace se po opadnutí námrazy zlepšila, ale túje přesto 
vyžaduje ořezání. 

 Plotová podezdívka parku Svatoplukova má na četných místech opadanou omítku. 
Členové KMČ se domnívají, že se jedná o nekvalitně provedenou práci. Na rekonstrukci 
parku by se měla stále vztahovat záruka. 

 U parku ve Svatoplukově ulici proběhla první část výsadby stromů lípy, kterou komise 
iniciovala. Ve stejných místech došlo i k zakrytí díry po stromu u poštovní schránky 
chodníkovou dlažbou – cesta nebude přes zimu nebezpečná. 

 Rozsvícení vánočního stromu v parku proběhlo v příjemné atmosféře za účasti zástupců 
Komise a ZŠ Svatoplukova. 
 
 

Přejeme Vám příjemné prožití Vánoc 
a mnoho štěstí a zdraví v roce 2015 

 

 

 
 
IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ se bude konat ve středu 7. 1. 2015 v 18:30 opět v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Čáp 


