
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 
Zápis z jednání 4. 1. 2017 

 
 

 
I. Zahájení jednání  
 
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku  
na 18:30 dne 4. 1. 2017 do jídelny ZŠ Svatoplukova. 
 
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,  Bc. Roman Vlha ČSSD 
 
Nepřítomni – PaedDr. Miroslav Skácel KSČM 
 
Hosté – občané Řepčína, zástupce Městské policie 
 
 
III. Projednávané záležitosti 

 

Připomínky pro policii: 

 V Břetislavově ulici a okolí se množí případy vloupání do nemovitostí a zahrádek, zejména 
se jednalo o vniknutí sklepním okýnkem nebo střešním vikýřem. Také bylo občany sděleno 
několik případů rozstříhání drátěných plotů. Žádáme MPO o častější hlídky v této oblasti 
a občany ke kontrole zabezpečení svých objektů. 

 Parkování u autoservisu Bauer – vozidla stále parkují na chodníku nebo v silnici, kde vznikají 
nebezpečné situace zejména při průjezdu MHD. Komise se na řešení tohoto problému zaměří 
intenzivněji.  

 Žádáme MPO o zdokumentování vozidla bez SPZ na náměstíčku (křižovatka Zengrova x 
Břetislavova) a předání tohoto přestupku do správního řízení. 

 
Další projednané záležitosti: 

 Na podnět komise ohledně omezení tonáže pro Řepčín odbor koncepce a rozvoje odpověděl, že 
v současné době prověřuje možnosti omezení tonáže na celém území města Olomouce. 

 Odbor správy městských komunikací souhlasil s umístěním vyhrazených stání na ulici Máchova, 
komise ale nebyla o stanovisko požádána. 

 Ulice Kusá oficiálně přejmenována na ulici Na zahrádkách. 

 Vyhláška o rušení nočního klidu v městské části Řepčín zahrnuje výjimky pro kulturně-
společenské akce pálení čarodějnic, kácení máje a letní slavnosti. 



 Zábor v Rubešově ulici před č. p. 2 - přistavení kontejneru do 1. června 2017. 

 Vitrína na Svatoplukově ulici je poškozená, řeší se oprava, do té doby zde nejsou zápisy 
vyvěšovány. Zápis je zveřejňován na vývěsce na náměstíčku a je také vždy ke stažení na 
www.olomouc.eu/repcin 

 Občané upozornili na uzavření brány z Mojmírovy ulice do ovocného sadu a dále k parku ve 
Svatoplukově ulici. Jelikož se jednalo o neoficiální vstup na soukromý pozemek, nemůže 
Komise s rozhodnutím vlastníků nic dělat. 

 Sociální odbor na žádost Komise sdělil, že na akci "Příprava investičního záměru - Domov se 
zvláštním režimem" uvolnilo město 200.000. V říjnu byl projekt rozšířen na objekty Charity 
Řepčínská 39 a Wurmova 5 a název byl upraven na "Příprava investičního záměru - azylový 
dům pro osoby se sníženou soběstačností". 

 Občané se dotazují, kde skončila petice – předseda sdělil, že petice byla v prosinci elektronicky 
zaslána na SMOL. Projednání bude zařazeno na jednání rady města Olomouce. Jakmile budou 
známy nové skutečnosti, komise bude občany informovat. 

 Občané upozorňují na nevyhovující stav vozovky a absenci chodníku od kapličky sv. Isidora ke 
školnímu dvoru. Komise se obnovení tohoto chodníku věnuje již několik let. Předseda představil 
současný stav, kdy se řeší majetkoprávní vztahy, a čeká se na přeložení vedení elektrické 
energie do země. 

 Chodník v Máchově před novými řadovkami bude projednáván na některém z příštích jednání 
společně se zástupcem obyvatel těchto nových řadových domů. 

 Zpevnění rozbláceného zálivu před MŠ Svatoplukova není možné – silnice se v tomto místě 
nachází v ochranném pásmu tratě a SŽDC společně se Správou silnic Olomouckého kraje 
s tímto řešením nesouhlasily. 

 V městském informačním centru je zdarma k dostání „Olomoucký kalendář 2017 aneb popeláři 
v kalendáři“, kde jsou mimo jiné informace o všech svozových termínech (sběrové soboty, 
bioodpad, papír a plasty od RD). 

Termíny svozu papíru v roce 2017 jsou:  

4. ledna, 1. února, 1. března, 29. března, 26. dubna, 24. května, 21. června, 19. července, 16. 
srpna, 13. září, 11. října, 8. listopadu, 6. prosince 

Termíny svozu plastu v roce 2017 jsou: 

18. ledna, 15. února, 15. března, 12. dubna, 10. května, 7. června, 5. července, 2. srpna, 30. 
srpna, 27. září, 25. října, 22. listopadu, 20. prosince 

 

IV. Ukončení jednání 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 1. 2. 2017 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 
Všechna jednání Komise jsou veřejná.  
 
 
Schválil: Michael Mencl   
Zapsal: Ladislav Čáp 
 
 


