
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 1. 11. 2017

I. Zahájení jednání 

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku 
na 18:30 dne 1. 11. 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, Bc. Roman Vlha ČSSD

Nepřítomni – Jiří Hanák ODS

Hosté – občané Řepčína, zástupce ZŠ a MPO

III. Schválení minulého zápisu

 Komise schválila zápis z říjnového jednání.

IV. Projednávané záležitosti

Připomínky pro policii:

 Oproti minulému roku městská policie i přes příslib nedoprovodila lampionový průvod. Bo-
hužel došlo k několika případům, kdy se průvod potýkal s neukázněnými řidiči.

 Škola opakovaně žádá o občasné hlídky před ZŠ v době odchodu žáků.

 Žádáme o důslednější kontrolu dodržování zákazu vjezdu z Křelovské ke Globusu.

 Žádáme, aby se MPO zaměřila dlouhodobě také na dopravní chování cyklistů, a to v těchto
místech a situacích: 

- V přímé návaznosti na smíšenou stezku pro pěší a cyklisty, která začíná/končí na
rohu ulice Řepčínské a Máchovy jezdí cyklisté 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 vybudovaném úseku cyklostezky podél Mlýnského potoka, čímž nadále způso-
bují nebezpečné situace v Břetislavově ulici anebo cyklisté z Martinovy ulice pokra-
čují rovně, ale nedávají přednost zprava (z Břetislavovy), čímž dochází i ke kolizím
s automobily.



-  Dále  cyklisté  nedodržují  dopravní  značení  zákaz  vjezdu  všech  vozidel  B2  (do
jednosměrné ulice) u domu Břetislavova 19 ve směru k restauraci T3 U Kapličky. 

Další projednané záležitosti:

 Magistrát města Olomouce reaguje na hromadné žádosti občanů a komisí ohledně snižování
rychlostních limitů a umísťování zákazových dopravních značek „mimo rezidentů“:

Na průjezdních úsecích komunikací II., III. tříd a sběrných místních komunikacích, 
které tvoří základní dopravní síť města Olomouce, nebudou ze strany Policie ČR 
akceptovány požadavky na snížení zákonného rychlostního limitu (…) Výjimkou jsou 
pouze místa v blízkosti školských zařízení, kde by bylo lokální snížení rychlosti 
akceptovatelné.

… není vhodné, aby z hlediska potřeb parkování byli jakkoliv zvýhodňováni vlastníci 
sousedních nemovitostí podél dotčených místních komunikací oproti jiným uživatelům 
těchto komunikací a především rozhodně není možné akceptovat jakékoliv úvahy 
občanů v tom smyslu, že na stání vozidla před místem trvalého bydliště na veřejné 
komunikaci má vlastník sousední nemovitosti větší právní nárok než kdokoliv jiný. (...) 
platí, že odstavná a parkovací stání má mít každý vlastník soukromé nemovitosti 
vyřešena jako neoddělitelnou součást stavby vlastní nemovitosti, a to na vlastním 
pozemku … Přičemž výjimku mají zdravotně postižení s průkazem ZTP a ZTP/P, kteří 
nemohou parkovat na vlastním pozemku.

 Komise uvítala rychlé, avšak provizorní řešení havarijního stavu zálivu zastávky Svatoplu-
kova (směr do města) před přicházející zimou. V příštím roce bude nutné provést generální
opravu!

 Od 1.1.2018 dojde k úpravě jízdních řádů, Linka BUS č. 12 bude mít ve špičce 15-minutový
interval. Linka č. 20 bude nově obsluhovat zastávku Na trati v obou směrech. Z tohoto dů-
vodu budou odjezdy v pracovní den z výchozí zastávky Chomoutov, škola o 1 minutu uspí-
šeny. Linky 728 a 770 budou přečíslovány (bližší informace na www.kidsok.cz).

 Široké veřejnosti jsou nabízena parkovací stání v podzemních garážích bytových domů Bal-
bínova č.o. 3, 5 a č.o. 7, 9. V případě zájmu se obracejte na odbor majetkoprávní.

 Účast na prosincovém jednání KMČ přislíbil radní Mgr. Žáček. K diskuzi budou investice
města v Řepčíně.

 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu proběhne ve čtvrtek 30. 11. 2017 v 17:00 hod.

 Komise schválila uvolnění částky 5000 Kč pro děti ze ZŠ Svatoplukova na nákup materiálu
na výrobu ozdob vánočního stromu a 2x 1000 Kč pro spolek Naše Řepčínsko za zajištění
ozvučení akcí „Lampionový průvod“ a „Rozsvěcení vánočního stromu“.

 Občané požádali  KMČ o zveřejnění  sdělení,  že  „Úvaha o umístění  azylového domu na
Řepčínské  ulici  je  patologickým  jevem“.  Zároveň  dodávají  konstruktivní  návrh,  aby  in-
vestiční zakázky pro město, byly podmíněny zaměstnáním klientů azylových domů.

V. Nové požadavky

 Žádáme odbor koncepce a rozvoje o revizi / doplnění dopravního značení zaměřeného zej-
ména na cyklisty, viz připomínky pro policii.



 Komise požaduje,  na návrh občanů za účelem snížení rychlosti,  zřídit  zónu 30 v oblasti
„starého“ Řepčína, což zahrnuje ulice Máchova, Martinova, Oldřichova, Zengrova, Břeti-
slavova, Rubešova, Gogolova a Na zahrádkách. Nyní komise intenzivně řeší s dotčenými or-
gány, zda bude tato úprava dopravní situace možná. 

 V Řepčínské ulici před domem č.o. 65 je v místě sjezdu zničený chodník nákladním auto-
mobilem do takové míry, že neumožňuje bezpečné užívání chodníku.

 Žádáme odbor správy městských komunikací, případně i odbor životního prostředí o prově-
ření situace na rohu Martinovy a Břetislavovy ulice, kde vzrostlé túje zasahují do vozovky a
významně  omezují  rozhledové  úhly  na  komunikaci.  V těchto  místech  dochází  k častým
lehkým kolizím cyklistů a automobilů. Zároveň v této souvislosti připomínáme přerostlou
vegetaci před budovou školky Řepčínská č. o. 54, která zakrývá dopravní značky před kři-
žovatkou.

 Na pravém břehu Mlýnského potoka jsou podél plotu železáren (od zahrádek až k jezu) po-
padané větve po vichřici.  Některé vzrostlé stromy jsou zde poškozené a hrozí nebezpečí
dalších pádů větví na cestu.

VI. Místo a čas příští schůze

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 6. 12. 2017 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná. 

VII. Podpis zpracovatele a předsedy

Zapsal: Ladislav Čáp 
Schválil: Michael Mencl


