
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 23. 11. 2016 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku  
na 18:30 dne 23. 11. 2016 do restaurace „U kapličky“. 
 
 
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), PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Bc. Roman Vlha ČSSD 
 
Nepřítomni – Luděk Mrákava 
 
Hosté – občané Řepčína a Hejčína, zástupci ZŠ a MPO, zástupce Charity Olomouc, zástupce 
Odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, zástupce Rady města Olomouce, zástupce 
společnosti Accolade 
 
 
III. Projednávané záležitosti 

 

 Členové Komise městské části jednomyslně odsouhlasili, že z průběhu celého jednání bude 
pořízen audiozáznam, s čímž předseda Komise seznámil i všechny přítomné. 

 Hlasování o změně jednacího programu – Komise souhlasí se zařazením bodů navrhovaných 
občany – projednání petice a hlasování Komise o tom, zda souhlasí se záměrem charity 
zřídit azylový dům v Řepčíně. 

 
1) Představení záměru revitalizace bývalého vojenského areálu „benzinky“ v Řepčíně 
 
 Zástupce developerské společnosti představil záměr revitalizace bývalého vojenského areálu 

mezi Křelovskou a Řepčínskou ulicí, který spočívá ve vybudování hal pro drobnou výrobu. 
Součástí by měl být i zemní val, oddělující areál od obytné zástavby. Veškerá manipulace na 
venkovních plochách by probíhala na jihozápadní straně areálu, kde je i plánovaný hlavní 
vjezd pro veškerou dopravu, napojený na nový dálniční přivaděč od železáren po kruhový 
objezd u Globusu. 

 Aktuální situaci v problematice napojení Křelovské ulice a železáren na kruhový objezd 
představil náměstek primátora Mgr. Filip Žáček. Primárně je třeba realizovat svodnici na 
Křelovské ulici, na jejíž přípravě radnice intenzivně pracuje.  



 Otázka toho, do jaké míry je závazný prezentovaný návrh: „Plánuje se postupná výstavba 
hal podle zájmu nájemců. Tonáž vozidel je závislá na tom, jací zde budou nájemci, takže 
v současné době nelze odpovědět konkrétně.“ 

 Občané se nevyjádřili jednoznačně proti plánovanému záměru revitalizace bývalého 
vojenského areálu, pokud to bude v závislosti na realizaci odhlučnění obytné zástavby a 
výstavbě obchvatu Řepčína a vjezd do areálu bude pouze z obchvatu. 

 

2) Projednání záměru Charity: 

 
 PhDr. Petr Prinz, vedoucí střediska Samaritán CHO, představil záměr charity v Řepčíně:  

o Olomouci dlouhodobě narůstá počet lidí bez domova a do budoucna se odhaduje 
podobný trend. 

o Charita se nechce přestěhovat z Wurmovy ulice do Řepčína. Na Wurmově provozují 
nízkoprahové centrum, které potřebuje odlehčit tím, že část služeb – azylový dům – 
se přesune do Řepčína. 

o Charita plánuje v Řepčíně zřídit službu azylového domu pro 20 mužů a 8 žen. 
V současné době je podaná projektová žádost o dotační prostředky na realizaci 
záměru. 

o Tato služba nezatěžuje své okolí, neboť se jedná o vybrané jedince s potenciálem 
k návratu do běžného života.  

o V současné době je projekt podaný a čeká se, zda bude schválen a financován. 

 Problém jsou bezdomovci, kteří se zdržují v okolí ubytoven a azylových domů, kde je 
zaveden režim, že např. podnapilí klienti nejsou vpuštěni do objektu a ti pak odchází do 
blízkého okolí, kde znečišťují veřejná prostranství a páchají drobné přestupky či poškozují 
veřejná zařízení. Takové zkušenosti mají občané se současným azylovým domem 
v Řepčíně, který je ve správě města. 

 Občané upozorňují, že v dotčeném objektu Řepčínská 39 jsou již prováděny stavební práce, 
a dotazují se, zda existuje stavební povolení. 

 Aktivita Charity nemá souvislost s městem mimo to, že město v rámci rozpočtu každoročně 
vyčleňuje část prostředků na prevenci kriminality a sociální služby. 

 Ředitel ZŠ Svatoplukova upozornil na zkušenosti s bezdomovci, kteří zde poškozují zařízení 
školní zahrady, hřiště a znečišťují okolí. 

 Občané informují o zkušenostech s drobnými krádežemi v zahradách domů a vulgárními 
projevy bezdomovců.  

 Předseda KMČ Řepčín informoval občany o aktivitách komise pro zlepšení prostředí 
městské části a ujistil, že nebude podporovat žádné aktivity, které mohou zhoršit současnou 
situaci. Dále upozornil, že Charita Olomouc je samostatný subjekt a objekt Řepčínská 39 
není ve vlastnictví města – proto nemá Komise městské části žádné možnosti, jak tomuto 
záměru zabránit. 



 Občané požadují, aby se Rada města zabývala záměrem charity a názory občanů Řepčína, 
kteří si nepřejí poskytování dalších služeb pro lidi bez domova v Řepčíně. 

 Petici „proti navyšování ubytovacích kapacit pro bezdomovce v městské části Řepčín“ 
podepsalo do této chvíle více než 900 občanů. Petice je nadále k dispozici k podpisu. 

 Náměstek primátora Žáček přislíbil, že se požadavkem občanů bude město zabývat. 

 Komise městské části jednomyslně odhlasovala přijetí petice občanů, která bude předána 
Radě města Olomouce, a taktéž jednomyslně odhlasovala, že si nepřeje azylový dům 
Charity Olomouc v Řepčínské 39. 

 

IV. Ukončení jednání 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 7. 12. 2016 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
Všechna jednání Komise jsou veřejná.  
 
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Čáp 
 


