
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 6. 5. 2015 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 6. 5. 2015 do jídelny ZŠ prof. Matějčka. 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek, 
Zdeňka Hrbáčková KSČM, Václav Kryl ANO2011, Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel 
KSČM 
 
Nepřítomni - Jiří Hanák ODS, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Bc. Roman Vlha ČSSD 
 
Hosté – občané Řepčína, zástupce pedagogického sboru ZŠ Svatoplukova a MPO 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii 

 Na Křelovské ulici dochází k častému nedodržování předepsané rychlosti, čímž jsou 
ohrožováni chodci, kteří vzhledem k absenci chodníku od č.p. 147 až po odbočku na 
Globus, jsou nuceni využívat vozovku. Komise požaduje měření rychlosti v tomto úseku. 

Došlá korespondence 

 Odbor dopravy a Odbor životního prostředí na společné schůzi projednával za jakých 
podmínek je možné opravit tzv. polní cestu mezi kaskádovými domy (J.Glazarové) a 
zahradami starousedlíků, která se nachází na významném krajinném prvku. Z jednání 
vyplynulo, že cesta dříve vedla dále od stromů. P. Šulc (odb. dopravy) informuje, že bude 
možná oprava např. kamennou drtí frakce 0-32, ale za předpokladu, že nebude narušeno 
ochranné pásmo stromů v poloměru 3m. Odbor dopravy a Odbor ŽP doporučil další jednání 
přímo na místě. 

Další projednávané záležitosti 

 Komise požádala Odbor dopravy (p. Holý) o opravu a doplnění dopravních značek. 
Svatoplukova - zvýraznění značky přechodu pro chodce retroreflexním podkladem (viz 
zápis 12/2014). Nově Komise žádá také o osazení značky „Zákaz vjezdu vozidel“ – 
dopravní značka B2 , kterou by bylo třeba dodat na roh Břetislavovy, ideálně 
zároveň se značkou IP4b  "Jednosměrný provoz" ve směru ke Gogolově, neboť se 



zde často otáčí vozidla a pak jedou v protisměru na náměstíčko a dále o doplnění chybějící 
značky konec cyklostezky v ulici Břetislavova a opravu vyvrácené značky „Pozor 
chodci“ v Křelovské. 

 Na palouku (Křelovská ul.) byl instalován odpadkový koš, který je současně využitelný i pro 
psí exkrementy. 

 Komise souhlasí s trvalým umístěním kontejnerů na tříděný odpad na Křelovské ulici 
na současném místě, tedy na volném prostranství naproti palouku. Na Oddělení odpadového 
hospodářství a péče o prostředí Odboru životního prostředí SMOL bylo projednáno zahrnutí 
zřízení zpevněné plochy pro kontejnery do plánu investic. 

 Osvětlení zděné zastávky „Řepčínská“ bylo opět opraveno (TSMO). 

 Od 1. dubna 2015 je otevřeno pro veřejnost hřiště v areálu školy (ve dvoře), o které se 
stará v otevírací době správce, který je přítomen na místě a bezplatně půjčuje sportovní 
potřeby (míče, sítě atd.)  

 8. května bude od 9:00 u památníku obětem světových válek pietní akt u příležitosti 70. 
výročí ukončení II. světové války, kterého se zúčastní i členové KMČ Řepčín. 

 Odsouhlasen finanční příspěvek na zakoupení kytice k 70. výročí ukončení 2. světové války. 

 30. května se uskuteční kácení máje, které pořádá KMČ Řepčín společně s KMČ Hejčín, 
začátek programu bude od 14:00. Program akce bude včas vyvěšen. Z důvodů konání akce 
bude s předstihem uzavřeno parkoviště u in-line okruhu v Řepčíně a doprava 
přesměrována na parkoviště do Černovíra. 

 Zdravotní stav jasanu na rohu Řepčínské/Rubešovy posoudí nezisková organizace zabývající 
se ochranou přírody, která je poradním orgánem odboru ŽP. 

 KMČ dříve iniciovala vytvoření projektu na ozelenění Řepčínské ul. Nyní započala 
výsadba. V dolní části bylo vysazeno 5 ks stromů hlohu obecného. Před bývalou restaurací 
U Slovana je naplánovaná výsadba sakury, za kapličkou Sv. Isidora šeřík. V horní části 
Řepčínské se později dosadí lípy. S ohledem na finanční možnosti bude však výsadba 
rozdělena do více etap. 

 Odbor dopravy a Odbor stavební se dále zabývají zrušeným chodníkem u novostaveb RD na 
Máchově ulici. 

 

IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 3. 6. 2015 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
Všechna jednání Komise jsou veřejná.  
 
Předsedu zastupoval: Ladislav Bubeníček 
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Čáp 


