
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis ze společného jednání 

s KMČ Hejčín 4. 2. 2015 
  

 
 
I. Zahájení jednání  
 
Společná schůze Komise městské části č. 22 Řepčín a Komise městské části č.3 Hejčín se 
uskutečnila dne 4. 2. 2015 v 18:45 výjimečně v jídelně ZŠ Svatoplukova 11. 
 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Daniel Grygárek, Martin 
Grygárek, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda)  
 
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Mgr. Jana Málková KDU-ČSL, Libor Malý ODS, Luděk 
Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
 
Hosté – členové KMČ Hejčín, občané Řepčína a Hejčína, zástupkyně pedagogického sboru ZŠ a 
Městské policie Olomouc (MPO) 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii 
 

 Děkujeme MPO za dohled u přechodu před ZŠ prof. Matějčka ve Svatoplukově ulici. 
Žádáme MPO, aby zároveň dohlížela i na přechod u ZŠ na Řepčínské ulici. 

 
Plánované akce na první pololetí 2015 

- Úklid břehů Mlýnského potoka se bude konat předběžně v sobotu 28. 3. 2015, zároveň 
budou instalovány ptačí budky. 

- Pálení čarodějnic proběhne ve čtvrtek 30. 4. 2015 opět na palouku v Křelovské ulici. 

- Na palouku u Mlýnského potoka v Břetislavově ulici se 1. 5. 2015 uskuteční stavění 
májky, kterého se aktivně zúčastní i členové KMČ Hejčín. KMČ Hejčín bude ve stejný 
den spolupořádat také Majáles v restauraci U Pelikána. 

- Slavnosti kácení máje proběhnou v sobotu 30. 5. 2015 ve spolupráci s KMČ Hejčín. 
Obě komise se budou na slavnostech podílet stejným dílem. 

 



 
Další projednávané záležitosti 

 Společně s KMČ Hejčín byla projednána situace pěšího spojení mezi ulicemi Nová 
Hejčínská, Jarmily Glazarové a Rubešova: 

o Majitelé bytů kaskádových domů si nepřejí jednorázové vykácení vzrostlých 
náletových dřevin v této oblasti, ale navrhují postupnou obměnu dřevin a údržbu 
kulturního stavu lokality. Zároveň jsou ochotni se v této věci finančně podílet. 

o První část úseku od ulice Rubešova směrem k ulici Nová Hejčínská je rozježděná 
zemědělskou technikou, která jezdí do zahrad domů v Řepčínské ulici. Navazující 
část je vyšlapaná nezpevněná pěšina. Žádáme o zpevnění této cesty odpovídajícím 
způsobem. 

 Obě komise se dohodly na společném úsilí o osvětlení cyklostezky podél Mlýnského 
potoka a instalaci košů a laviček. 

 KMČ Hejčín informovala, že odbor dopravy řeší nevyhovující stav osvětlení mostu přes 
Mlýnský potok v Tomkově ulici. Budou zde přidány pouliční lampy a most bude lépe 
označen. 

 Na začátku ulice Ovesné je místo pro přecházení, které často blokují špatně parkující 
vozidla. Navrhujeme zde umístit vodorovnou dopravní značku „Žlutá klikatá čára“ (V 12a) 

 Omezení tranzitu v Olomouci je ve fázi zpracovávání dokumentace. 

 Žádáme radikální ořez či pokácení stromu na rohu Řepčínské a Rubešovy ulice do konce 
vegetačního klidu. 

 Občané z ulic Máchova, Martinova a Oldřichova předali předsedovi p. Menclovi petici 
žádající opravu chodníků v těchto ulicích. Předseda upozornil, že se v této části Řepčína 
čeká zejména na přeložku vzdušného vedení sítí pod zem, potom bude vhodnější řešit 
realizaci opravy chodníků. Opravy chodníků probíhají kontinuálně, zejména s ohledem na 
jejich bezpečnou schůdnost. Letos je v plánu opravit i část chodníků v těchto ulicích.  

 Technické služby doplnily chybějící víčko šachty v chodníku v Zengrově ulici. Při řešení 
této věci bylo zjištěno, že se jedná o šachtu, která je součástí kanalizační přípojky přilehlé 
nemovitosti a tudíž za ni nese zodpovědnost majitel nemovitosti. 

 
 
IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 4. 3. 2015 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
 
Schválil: Michael Mencl 
Zapsal: Ladislav Čáp 


