
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 7. 9. 2016 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku na 18:30 
dne 7. 9. 2016 do jídelny ZŠ prof. Matějčka. 
 
II. Prezence 
 
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek, Jiří 
Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD 
(předseda), Luděk Mrákava, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Bc. Roman Vlha ČSSD 
 
Nepřítomni –  nikdo 
 
Hosté – občané Řepčína, zástupci ZŠ a MPO 
 
III. Projednávané záležitosti 

 
Připomínky pro policii: 
 
 V parku u pomníku se zdržují bezdomovci, kolem poledne zde konzumují alkohol a zanechávají 

zde odpadky 

Další projednávané záležitosti: 
 

 Občané žádají umístění odpadkového koše v blízkosti lavičky v Mojmírově ulici. 

 Opakovaně žádáme o prořez náletových dřevin na Řepčínské ulici před domem 95/64 (velmi 
vzrostlé smíšené křoví u vjezdu do domu). 

 Odbor správy městských komunikací se obrátil na Komisi se žádostí o vyjádření se k 
navrhované změně názvu autobusové zastávky Řepčín, Svatoplukova na Svatoplukova. KMČ 
s touto úpravou souhlasí. 

 Upozorňujeme občany, že nadále mohou žádat o přidělení nádob na tříděný odpad přímo 
odbor životního prostředí (Mgr. Swaczyna, tel. 585 488 335). 

 Na Křelovské a Břetislavově ulici jsou často přeplněné kontejnery na tříděný odpad, žádáme o 
častější odvoz. Občasné mohou získávat informace o odpadovém hospodářství města a hlásit 
závady také na 585 700 035 nebo http://www.olomouctridi.cz/ kde zároveň TSMO nabízí 
občanům ke stažení aplikaci pro iOS a Android, prostřednictvím které mohou občané hlásit 
přeplněné či poškozené kontejnery apod. 

 Na nedávno opraveném chodníku na Řepčínské ulici při vydatnějším dešti stékají srážky 
proudem po chodníku, který je v krátkém úseku nevhodně vyspádovaný k fasádě domu 95/64. 
Žádáme o opravu tohoto úseku.  



 Občané si stěžují na stav silnice od ZŠ ke kapličce sv. Isidora, resp. na její napojení na ulici 
Řepčínskou. Zástupkyně ZŠ a někteří rodiče vnímají tento stav za neúmyslné, avšak užitečné 
zpomalení dopravy v místě, které je nepřehledné a chybí zde chodník. KMČ se shodla, že 
k opravě silnice přistoupí až v okamžiku, kdy bude budován chodník od kapličky sv. Isidora 
k bráně do dvora ZŠ (viz investiční priority). 

 Pan Tuček žádá o odprodej části městského pozemku parc. č. 1000/1, k. ú. Řepčín z důvodu 
výstavby bytového domu v Máchově ulici na parc. č. 178, naproti ulici Na zahrádkách. Po 
dlouhé diskuzi žádají členové Komise: 

- aby v těchto místech zůstala zachována vhodná zpevněná plocha pro velkokapacitní 
kontejnery na tříděný odpad 

- aby se Odbor koncepce a rozvoje vyjádřil ke skutečnosti, zda se odprodejem pozemku 
neomezí možný rozvoj bytové a průmyslové výstavby v prostoru za pozemkem pana 
Tučka, kde jsou další pozemky města, ZPF (SPÚ) a průmyslová zóna. Odprodejem 
pozemku zanikne chodník na jedné straně slepé uličky a bude znemožněno prodloužení 
pozemní komunikace směrem k areálu železáren. 

 Členové KMČ určili čtyři investiční priority v Řepčíně za účelem sestavování rozpočtu města na 
rok 2017: 

- cyklostezka v místě stávající účelové komunikace - úsek od Křelovské po Globus.  

- cesta / chodník spojující ulice Rubešovu a J. Glazarové (podél domu Rubešova 11) 

- zavedení elektřiny do parku Svatoplukova – možnost připojení elektrické energie u 
pomníku, u vánočního stromu a u kamenného přístřešku. Instalace osvětlení do parku 
podél alespoň některých pěšin. Oprava kamenného přístřešku, který je v havarijním 
stavu 

- chybějící chodník od Řepčínské 41 po kapličku sv. Isidora a dále nahoru k bráně do 
dvora ZŠ Svatoplukova 

 24. 9. 2016 proběhne v ZŠ Svatoplukova „Řepčínský bazárek“ v tělocvičně školy. Organizuje 
spolek Naše Řepčínsko. 

 Paní Bubenová bude 1. 10. od 10:00 organizovat orientační běh pro děti (věkové skupiny 
prvního stupně ZŠ). Start na parkovišti in-line stezky v Břetislavově, cíl na parkovišti 
Poděbrady. KMČ pomůže se zajištěním akce. 

 Tradiční pietní akt a lampionový průvod se uskuteční v pondělí 31. 10. 2016 od 17:00 u 
pomníku v parku Svatoplukova. 

 1. 12. 2016 v 17:00 proběhne slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. 

 
IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 5. 10. 2016 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
Všechna jednání Komise jsou veřejná.  
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Čáp 


