
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 4. 11. 2015 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 4. 11. 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, Bc. Roman Vlha ČSSD, 
PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
 
Nepřítomni - Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Jiří Hanák ODS 
 
Hosté – zástupkyně pedagogického sboru ZŠ 
 
 
III. Projednávané záležitosti 

 
Připomínky pro policii: 
 
 Komise děkuje Městské policii, která zajišťovala bezpečný doprovod při lampionovém 

průvodu. 

 V blízkosti ZŠ se objevují případy napadení mladších žáků zejména ze ZŠ Svatoplukova 
žáky ze ZŠ prof. Matějčka. Dle informací, které má KMČ k dispozici, se situací zabývá i 
Policie ČR. Komise přesto žádá i městskou policii o pomoc při prevenci těchto událostí. 

 

Další projednávané záležitosti: 
 
 Odbor Životního prostředí se na nás obrátil s dotazem, která sběrová sobota by občanům 

Řepčína více vyhovovala - zda ta jarní nebo podzimní, protože z nedostatku finančních 
prostředků se bude i nadále konat sběrová sobota pouze jednou ročně. Komise se shodla na 
zachování podzimní sběrové soboty za předpokladu, že jarní proběhne v Hejčíně a kontejner 
bude přistaven nedaleko Řepčína (např. obvyklá lokalita u hejčínského kostela). 

 Odbor dopravy nás informoval, že spoj linky č. 20, který vyjíždí ze zastávky Chomoutov, 
škola ve 21.54 bude nově opožděn na  21.59 (směr Chomoutov - Farmak) a spoj, který 
vyjíždí ze zastávky Náměstí Hrdinů ve 21.25, bude nově opožděn na 21.27 (směr Náměstí 
Hrdinů - Chomoutov). Ostatní časové polohy na lince č. 20 zůstávají beze změn. 



 Předseda KMČ Mencl a člen KMČ Bubeníček se společně zúčastnili výrobního výboru 
k projektu cyklostezky/cyklotrasy Křelovská-Globus-Krematorium. Tato stavba, na jejíž 
důležitost pro Řepčín v Komisi dlouhodobě poukazujeme, má být rozdělena do tří úseků. 
Realizace by dle informací cyklokoordinátora p. Loserta mohla začít již v roce 2017 úsekem 
od Křelovské ul. po most u mycí linky Globus. Na tomto úseku budou osazeny závory, 
vznikne nový kanalizační propustek, budou odstraněna svodidla a částečně budou nahrazena 
zábradlím. 

 Dle cyklokoordinátora proběhne realizace cyklostezky v Břetislavově ul., souběžně s 
Mlýnským potokem, již v příštím roce. 

 V Břetislavově ul. před domem č. 24/15 proběhne výměna pouliční lampy. Lampa se 
širokým podstavcem bude nahrazena úzkým typem, aby byl na úzkém chodníku usnadněn 
průjezd např. dětských kočárků. 

 Komise zadala v srpnu realizaci oprav chodníků TSMO a.s., práce jsou nadále odkládány, 
ale Komise je ujišťována, že proběhnou ještě v letošním roce. 

 Záměr Komise oplotit „palouček“ v Křelovské nemá podporu ze strany odd. sportu. Navíc 
má v budoucnu kolem železniční tratě a přes zelenou plochu vést cyklostezka, která prostor 
dále zmenší. KMČ bude usilovat o zelenou plochu vhodnou pro „malou kopanou“ v jiné 
lokalitě. 

 Probíhá aktualizace projektového záměru na dopravní napojení areálu Moravských 
Železáren přes Křelovskou na kruhový objezd z Globusu. Odbočka do areálu bývalého 
areálu čerpací stanice v Křelovské byla po připomínkách posunuta a je nezávazná.  

 KMČ Řepčína a ZŠ Svatoplukova Vás zvou na slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
do parku Svatoplukova  konaného  2.12.2015 v 17.hod. 

 

IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 2. 12. 2015 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka, 
tedy po rozsvícení vánočního stromu. Jste srdečně vítáni - všechna jednání Komise jsou veřejná.  
 
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Bubeníček 


