
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 3. 6. 2015 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 3. 6. 2015 do jídelny ZŠ prof. Matějčka. 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Martin Grygárek, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Václav 
Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav 
Skácel KSČM 
 
Nepřítomni - Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Jiří Hanák ODS, Bc. Roman Vlha ČSSD 
 
Hosté – občané Řepčína, zástupkyně pedagog. sboru ZŠ Svatoplukova a Městská policie (MPO) 
 
 
III. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii 

 KMČ na podnět zástupkyně ZŠ žádá MPO o častější kontroly v přilehlém parku.  

 Na dotaz zda budou posíleny policejní hlídky během pořádání MS do 21 let ve fotbale i v 
Řepčíně. Policie odpověděla, že v celé Olomouci budou navýšeny počty strážníků. 

 
Došlá korespondence 

 Žádost odboru majetkoprávního o sdělení stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 
1000/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 623 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v 
k. ú. Řepčín. Jedná se o pozemek pod trafostanicí ČEZ v ulici Na Zahrádkách, který má mít 
dle NOZ stejného majitele. KMČ s prodejem souhlasí. 

 Žádost odboru majetkoprávního o sdělení stanoviska k prodeji, případně nájmu 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Jedná se o parcely č. 69/6 
zahrada a 69/9 trvalý travní porost, k. ú. Řepčín, na nichž by měly být umístěné stánky 
s občerstvením. Žadatelem je p. Vasyl Fales. Komise s prodejem ani s nájmem nesouhlasí. 
Komise upozorňuje, že většinu parc. č. 69/9 netvoří travní porost, ale parkoviště in-line 
okruhu. Veškeré (nejen městské) zelené plochy v těchto místech (včetně předmětných parcel) 
jsou pravidelně využívány ke společensko-kulturním akcím pořádaným také KMČ Řepčín a 
KMČ Hejčín.  

 



Další projednávané záležitosti 

 Na žádost komise byly instalovány značky v Břetislavově ulici: "zákaz vjezdu" a "konec 
cyklostezky". V Křelovské ulici opravena vyvrácená značka "jiné nebezpečí - chodci ve 
vozovce". 

 Zrušený chodník před novostavbami v Máchově ulici nadále řeší odbor dopravy 
s odborem stavebním. 

 Vybudování nového chodníku na Řepčínské ul. se s největší pravděpodobností rozdělí do 
dvou projektů a etap. V úseku od kapličky sv. Isidora po bránu k hřišti ve dvoře školy se 
nachází soukromý pozemek. Tato část proto bude s ohledem na majetkoprávní vypořádání 
řešena odděleně. 

 Komise nadále řeší vybudování oplocení dvou stran „paloučku“ v Křelovské ul. Dle 
informací předsedy Mencla je realizace snazší se současným řešením parkování na 
městském pozemku přes silnici. Komise se také zabývá otázkou, zda obnovit oplocené 
pískoviště v zadní části paloučku a umístěním stanoviště pro nádoby na tříděný odpad. 

 Občané upozorňují, že na dětské hřiště v Balbínově ul. (za parkovištěm) často zabíhají 
volně puštění psi. Odbor životního prostředí neřeší oplocení hřišť (řeší jen oplocení 
pískovišť). Upravovaný živý plot je navíc finančně náročný s ohledem na pravidelnou 
údržbu. Po konzultaci s ing. Štěpánkovou z OŽP navrhuje předseda Mencl divoce rostoucí 
živý plot ze dvou stran hřiště (od volných zelených ploch), aby bylo lépe patrné, že psi 
vbíhají na dětské hřiště + doplnění cedulkami. Komise se rozhodne, až budou známy přesné 
náklady na toto řešení. 

 Na opakovanou žádost majitelky obchodu Hamal na rohu ulic Máchova/ Řepčínská byl 
provizorně vyměněn údajně prašný makadam za hlínu. Vzhledem ke stávajícímu stavu 
povrchu však nelze plochu rovnou ozelenit. Členové komise zvažují, jak toto místo 
zkulturnit nebo využít. Jednou z variant by mohla být i zpevněná plocha pro nádoby na 
tříděný odpad. 

 Hřiště ve dvorním traktu školy je málo využíváno veřejností. Komise se domlouvá na 
vhodné propagaci. Uvažuje například zorganizování "Sportovního dne". 

 V letošním roce by měl být odborem investic zpracován/poptán projekt na rekonstrukci 
prostor 2. patra bývalé chirurgie. Prostor by měl být využit pro potřeby MŠ nebo ZŠ. 
Komise usiluje o zařazení rekonstrukce suterénu do této investice. Suterén by měl být 
využitý pro potřeby KMČ, klubu seniorů nebo jiných volnočasových aktivit obyvatel 
Řepčína.  

 Celkem pět členů komise prošlo ulice Řepčína, aby vytipovali chodníky a místa k letošním 
opravám. Prioritou tohoto roku bude předláždění chodníků v Máchově a Martinově ul. V 
letošním roce dojde k nacenění chodníků v obou ulicích. Z důvodů délky ulic bude ale 
oprava chodníků rozdělena do více let. 

 Chybějící chodník v místě sjezdu (k několika nemovitostem) v Řepčínské ulici u bývalé 
restaurace U Slovana dostal zelenou od odboru dopravy. Proto bude letos opraven. 
Zamítavě se naopak odb. dopravy vyjádřil k opravě sjezdu/vyústění chodníku u posledního 
domu v Křelovské ul. Oprava ale bude možná z jiné kapitoly rozpočtu KMČ. 



 V ulici Řepčínská ve směru na Horku před budovou malé školy a v její blízkosti není vidět 
z důvodů přerostlé vegetace na tři dopravní značky. Komise žádá o prořezání vegetace. 

 Přerostlá vegetace je rovněž na in-line stezkách, kde na mnoha místech zasahuje až do 
poloviny stezky. Komise žádá o prořezání vegetace. 

 U mostu v Břetislavově ulici a u tzv. Planého mostku byly poškozeny 4 ks nedávno 
osazených informačních značek "Mlýnský potok". 

 KMČ Řepčín dostal pod patronaci radní Mgr. Filip Žáček (ČSSD). 

 
 
IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 1. 7. 2015 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
Všechna jednání Komise jsou veřejná.  
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Bubeníček 


