
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 12. 7. 2017

I. Zahájení jednání 

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku 
na 18:30 dne 12. 7. 2017 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

Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Bc. Roman Vlha ČSSD 

Hosté – občané Řepčína a zástupce MPO

III. Schválení minulého zápisu

 Komise schválila zápis z červnového jednání.

IV. Projednávané záležitosti

Připomínky pro policii:

 Občané upozorňují na překračování povolené rychlosti v Křelovské a Řepčínské ulici, zej-
ména v okolí železničních přejezdů.

 V okolí autoservisu Bauer stále parkují na vozovce a na chodníku vozidla, která brání bez-
pečnému provozu v tomto místě.

 Na veřejném prostranství před domem č.o. 52 v Řepčínské ulici stojí autovrak.

Další projednané záležitosti:

 Členové komise se zúčastní schůze KMČ Neředín – 2. 8. v 17:00 v přízemí bytového domu
č.o. 2 na Tererově náměstí, aby si rozšířili povědomí o části území KMČ Řepčín, která leží
za výpadovkou na Mohelnici.

 Firma  Monteza  dostala  povolení  na  rozkopávku  chodníků  v  Řepčínské  ulici  z důvodu
pokládky optického kabelu. Po dokončení bude občanům Řepčína dostupná vyšší rychlost
internetu po telefonní lince, v závislosti od vzdálenosti k telefonní budce na křižovatce.

 Na parcele 1029/19 byly provedeny výkopové práce a výměna rozvaděče.



 Stavební odbor zamítl stavební řízení ohledně výstavby průmyslové výroby v areálu bývalé
benzinky z důvodu neúnosného nárůstu dopravní zátěže.

 Občané se dotazují, zda jsou nové skutečnosti vzhledem k plánovanému zřízení azylového
domu na Řepčínské a zda Charita našla vhodnější objekt pro tento účel. KMČ v tomto směru
nemá žádné odlišné informace.

V. Nové požadavky 

 Stanovisko komise k pachtu částí pozemků parc. č. 531/2, 985/3 a 849/30, které je na hranici
působnosti komise Řepčín a Neředín je shodné se stanoviskem KMČ Neředín, která se vyja-
dřuje k větší části záměru.

 Firma Chov koní Olomouc s.r.o. žádá o odkup městských pozemků v okolí areálu stájí na
Křelovské. Komise s tímto prodejem nesouhlasí a sděluje, že je nutné zajistit přístup k sou-
kromým pozemkům v této lokalitě, který je nyní znemožněn. Dále upozorňuje, že je v této
lokalitě plánovaná výstavba spojovací komunikace Křelovská – Řepčínská a je třeba prově-
řit, zda se tato bude týkat i pozemků ve vlastnictví výše uvedené společnosti. 

 KMČ navrhuje dvě dílčí změny územního plánu v Řepčíně - pozemek palouku v Křelovské
ulici a pozemek bývalých sadů vedle parku Svatoplukova (slepý konec Mojmírovy ulice) z
ploch veřejného vybavení na plochy veřejné rekreace.

 Občané upozorňují, že cyklisté způsobují ve velké míře následující nebezpečné situace:
- V přímé návaznosti na smíšenou stezku pro pěší a cyklisty, která začíná/končí na rohu uli-
ce Řepčínské a Máchovy jezdí rovně po chodníku v Řepčínské ulici v úseku po křižovatku s
Křelovskou a Svatoplukovou ulicí.

- Cyklisté, kteří přijíždí Martinovou ulicí k Břetislavově ulici buď zatáčí doprava po silnici
do zákazu vjezdu všech vozidel  B2 (do jednosměrné ulice),  čili  nejedou po nově vybu-
dovaném úseku cyklostezky podél Mlýnského potoka, čímž nadále způsobují nebezpečné
situace v Břetislavově ulici anebo cyklisté z Martinovy ulice pokračují rovně, ale nedávají
přednost zprava (z Břetislavovy), čímž dochází i ke kolizím s automobily.

V obou případech se jedná o velmi frekventovaný jev. Žádáme o doplnění dopravního zna-
čení nebo jiná opatření, která by toto chování cyklistů eliminovala.

 Na ulici Martinova před domem č.o. 12 nesvítí pouliční osvětlení

VI. Místo a čas příští schůze

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 2. 8. 2017 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná. 

VII. Podpis zpracovatele a předsedy

Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp 


