
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 5. 10. 2016 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku  
na 18:30 dne 5. 10. 2016 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, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava, 
PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Bc. Roman Vlha ČSSD 
 
Nepřítomni – Jiří Hanák ODS 
 
Hosté – občané Řepčína, zástupci ZŠ a MPO 
 
III. Projednávané záležitosti 

 
Připomínky pro policii: 
 
 Občané upozorňují na stoupající trend znečišťování parku odpadky - lahvemi od alkoholu apod. 

Již zde také došlo ke zranění dětí rozbitým sklem. Dále se zde vyskytuje infekční materiál, 
zejména injekční jehly a stříkačky. Jedná se zejména o část parku přiléhající ke stěnám zahrad 
domů Na Trati 82 a Mojmírova 44. Žádáme Policii o častější kontroly parku i v nočních 
hodinách. Na základě telefonického podnětu ze začátku školního roku nechala KMČ park 
jednorázově vyčistit (dále viz níže). 

 Před vjezdem do zahrady MŠ Řepčínská 54 parkují cizí vozidla. 

 Občané si stěžují na nedodržování povolené rychlosti na krajských silnicích v Křelovské a 
Řepčínské ulici (včetně železničních přejezdů). Na základě měření rychlosti skrytým 
statistickým radarem v Křelovské ulici zde byla v únoru naměřena maximální rychlost 129 
km/h, přičemž průměrná rychlost vozidel byla 61 km/h. V měsíci září byla maximální naměřená 
rychlost 111 km/h a průměrná rychlost 50 km/h.  
Členové KMČ žádají Policii ČR, aby provedla taková opatření, která povedou ke 
zklidnění provozu nejen v denních hodinách. 

 

Další projednávané záležitosti: 

 V návaznosti na výše uvedené podněty pro policii občané žádají o pravidelný celoplošný úklid 
parku, realizaci osvětlení parku (již na minulém jednání KMČ zařazeno do investičních priorit), 
prořez křovin v nejproblematičtější části parku a případně i zamykání parku, pokud to bude 
spojeno s pravidelnou kontrolou uzavřeného prostoru parku.  



 V návaznosti na výše uvedené podněty pro policii občané dále žádají umístění stacionárních 
radarů v Křelovské a v Řepčínské ulici, které budou porušování povolené rychlosti v obci 
automaticky pokutovat. Část takto získaných prostředků občané navrhují využít pro financování 
oprav komunikací v Řepčíně. 

 Občané upozorňují na špatný stav vozovek, které jsou ve správě Správy silnic Olomouckého 
kraje (SSOK) – ulice Křelovská a Řepčínská, kde jsou četné praskliny a nerovnosti, které mimo 
jiné způsobují nadměrný hluk a vibrace. KMČ se domnívá, že včasná oprava před zimním 
obdobím by předešla následným plošným škodám na povrchu vozovky způsobeným mrazem. 

 Revitalizace prům. areálu v Řepčíně (areál bývalé benzinky) – Občany znepokojuje záměr 
investora vybudovat zde areál, který mimo jiné vlivy (výroba, lakovna, sklad nebezpečného 
materiálu) významně zahustí nákladní dopravu v Řepčínské a Křelovské ulici. Občané žádají 
zařadit mezi účastníky řízení také zástupce dotčených obyvatel Řepčína a místní spolky. 
Předseda KMČ přislíbil, že ověří aktuálnost občany předložených informací a na některé 
z příštích jednání Komise pozve příslušného radního města Olomouce. Občané budou o tomto 
jednání předem informováni.  

 V Máchově ulici se před domy č. p. 31 a 33 opakovaně propadá vozovka. 

 Občané upozorňují na probíhající stavební práce v Máchově ulici naproti ulici Na zahrádkách. 
Stavebník zde nemá zveřejněné stavební povolení. Zároveň zde dochází ke znečišťování 
veřejného prostranství při čištění stavební mechanizace (domíchávač) a je těžkou mechanizací 
poškozeno místo pro kontejnery. 

 Uzavírka silnice v ulici Večeřově v Křelově, jejíž objízdná trasa vede ulicemi Křelovská a 
Řepčínská, potrvá do 20. prosince 2016 

 Odbor správy městských komunikací bude na základě podnětu KMČ reklamovat špatně 
vyspádovaný chodník před domem č. p. 64 v Řepčínské ulici. 

 Od 17. do 31. října bude probíhat rekonstrukce chodníku v Řepčínské ulici od č. p. 53 po 
kapličku sv. Isidora. 

 Komise odsouhlasila částku max. 8 tisíc Kč pro ZŠ Svatoplukova za účelem nákupu materiálu 
na ozdobení vánočního stromu a přípravu doprovodného programu. 

 Komise odsouhlasila nákup nůžkového stanu o rozměrech 4 x 6 m. 

 Ředitel ZŠ prof. Matějčka dr. Blaha se dotázal předsedy KMČ, zda by se mohla Komise podílet 
nějakou formou na nákladech spojených s jejími jednáními. Dosud zde KMČ využívala jednací 
prostory zcela zdarma. Členové KMČ v této souvislosti odsouhlasili „nájem“ ve výši 1000 Kč 
měsíčně do doby než se odstěhuje do vlastních prostor. 

 
IV. Ukončení jednání 
 
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 2. 11. 2016 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
Všechna jednání Komise jsou veřejná.  
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Čáp 


