
  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 3. 1. 2018 
 

 

 
I. Zahájení jednání  

 

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku  

na 18:30 dne 3. 1. 2018 do jídelny ZŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

 

Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek, 

Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava, PaedDr. 

Miroslav Skácel KSČM, Bc. Roman Vlha ČSSD 

 

Nepřítomni – Jiří Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM 

 

Hosté – náměstek primátora RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. a vedoucí oddělení koncepce veřejné 

infrastruktury a dopravního inženýrství Ing. Martin Luňáček, občané Řepčína, zástupci ZŠ a MPO. 

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

 Komise schválila zápis z prosincového jednání. 
 

IV. Projednávané záležitosti 
 

Další projednané záležitosti: 

 Dopravní podnik zavedl elektronické časové (měsíční, čtvrtletní a roční) jízdenky. Na adrese 

https://eshop.dpmo.cz najdou cestující podrobný návod. 

 Městská policie žádá, aby občané pro hlášení nebezpečných dopravních situací (vč. 

parkování vozidel) využívali tel. linku 585 209 540 a zbytečně neblokovali tísňovou linku 

156. 

 Z jednání s dr. Jakubcem a Ing. Luňáčkem ohledně těžké nákladní dopravy v Řepčíně a jeho 

okolí vyplynulo: 

o Tranzitní doprava nad 12 tun musí být v Olomouci směrována po stávajících 

silnicích II. a III. tříd. Dopravní policie odmítá dát souhlasné stanovisko s omezením 

tranzitu přes Řepčín, dokud nebude hotové „páté rameno“ u Globusu. Trasa tranzitu, 

která byla představena v médiích, nemá ještě všechna souhlasná stanoviska (mimo 

jiné i obce Křelova), tudíž není jisté, zda vůbec bude v této podobě realizována.  

o Komise upozornila na nevhodnost trasy zejména s ohledem na šířku komunikace na 

začátku Křelovské a na dopravní situaci na křižovatce u Anči v Hejčíně. 



o Na základě tvrzení Ing. Luňáčka nedojde touto trasou tranzitu ani k 10% navýšení 

dopravy nad 12 tun, protože většina stávající těžké dopravy není tranzitní, ale má 

zdroj/cíl v Olomouci. 

o  „Páté rameno“ od Globusu na Křelovskou ulici bude realizováno pomocí úpravy 

stávajícího sjezdu k Prachárně, kde bude možné i najet ve směru na Mohelnici a 

doprava z Řepčína směr Brno pak bude využívat k otočení dálniční nadjezd u 

Křelova. Realizace se předpokládá v horizontu tří let. 

o Napojení Erenburgova x Pražská bude upraveno samostatnou světelnou signalizací 

včetně nového přechodu pro chodce, realizace v horizontu dvou let. Další světelná 

křižovatka vznikne výhledově u Aska, kde umožní vjezd ke Globusu a také do nově 

budované obytné lokality mezi Pražskou a Hejčínem/Řepčínem.  

 Upozorňujeme občany na povinnost mít své psy na vodítku na veřejném prostranství, což se 

vztahuje i na park u školy a na inline okruh „Hejčínské louky“. 

 

V. Nové požadavky  

 Komise se připojuje k žádosti o zachování/obnovu přechodu pro pěší přes železniční trať 

z ulice Na Trati do ulice Václavkova. 

 Na ulici Balbínova je vychýlené dopravní značení a lampa veřejného osvětlení. 

 Občané konstatují, že ve videu o Řepčíně z cyklu „Jak se žije v Olomouci“ se v souvislosti 

s azylovým domem Charity hovoří o šíření nepravd. Na základě toho se občané ptají, zda 

informace z videa z úst primátora doc. Staňka o uvažovaném umístění nemocných a 

postižených lidí bez domova je fámou nebo pravdou. 

 

VI. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 7. 2. 2018 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 

Všechna jednání Komise jsou veřejná.  

 

VII. Podpis zpracovatele a předsedy 

Zapsal: Ladislav Čáp  

Schválil: Michael Mencl   

 


