
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 

Zápis z jednání 7. 2. 2018 
 

 
 
 

I. Zahájení jednání  

 

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

na 18:30 dne 7. 2. 2018 do jídelny ZŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

 

Přítomni – Ladislav Bubeníček 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 – Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Jiří Hanák ODS 

 

Hosté – občané Řepčína, zástupci ZŠ a MPO. 

 
III. Schválení minulého zápisu 
 

 Komise schválila zápis z lednového jednání. 
 
IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

 Na základě konkrétních poznatků občanů žádáme policii, aby se zaměřila na porušování 

zákazu vjezdu z Křelovské ulice na účelovou komunikaci ke Globusu v ranních hodinách ve 

všední den, nejlépe mezi 7:30 a 7:45.  

 Obyvatelé a zástupci MŠ si stěžují na nadměrné znečištění travnaté plochy „paloučku“ 

v Křelovské a plochy u Mlýnského potoka v Břetislavově psími výkaly. 

 

Další projednané záležitosti: 

 Komise městské části bude počínaje dubnem zasedat v nových prostorách v suterénu 

MŠ Svatoplukova (bývalá chirurgie). 

 V prostorách KMČ bude založen Klub seniorů. 

 K přerušení účelové komunikace vedoucí z Křelovské ulice kolem Globusu ke krematoriu 

došlo tím, že vyježděná cesta vedla v jiné trase, a to po parcele investora Holandské čtvrti. 

Po dokončení developerského projektu by zde měla vést cyklostezka. 



 Člen Komise L. Bubeníček byl pověřen, aby dále jednal ve věci odstranění sloupu uprostřed 

„náměstíčka“ v Zengrově ulici, který v současnosti nese telekomunikační kabely. 

 Odbor životního prostředí, odd. péče o zeleň upozorňuje, že bude postupně provádět 

prostřednictvím střediska zeleně TSMO a.s.,  odstraňování  nepovolených výsadeb  

zeleně na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce (prioritně budou 

odstraňovány  svévolné výsadby nacházející se v těsné blízkosti již městem 

provedených výsadeb dle projektových dokumentací a dle výskytu inženýrských sítí). 

Rovněž upozorňuje, že je nutné jakékoliv výsadby na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce provádět pouze s jejich souhlasem.  

KMČ doporučuje občanům, aby si případně své dřeviny včas přesadili. 

 Jízdní řády VLD (krajské autobusy) doznaly větších korekcí 28. ledna 2018. Linka 302 byla 

rozdělena na linku 890302 Litovel-Olomouc a linku 891392 Příkazy-Olomouc. K dalším 

úpravám linek dojde 4. března. U linky 890302 se jedná o tyto změny: 

- spoj 13 s odjezdem z Litovle, aut.st. v 5:40 h. opožděn o 5 minut na odjezd v 5:45 h. 

- spoj 57 s odjezdem z Litovle, aut,st. v 14:50 h. ukončen na zastávce Olomouc, hl.n. 

- spoj 59 s odjezdem z Litovle, aut,st. v 15:05 h. prodloužen na zastávku Olomouc, 
aut.nádr., příjezd v 15.44 h. 

- spoj 60 s odjezdem ze zastávky Olomouc, hl.n. v 15:40 h. nově vyjíždí ze zastávky 
Olomouc, aut. nádr. v 15:55 h. 

- nový spoj 82 s odjezdem ze zastávky Olomouc, aut. nádr. v 15:25 h. jezdí ve dnech 
školních prázdnin 

- spoj 86 s odjezdem ze zastávky Olomouc, aut. nádr. v 16.00 h. nově vyjíždí ze zastávky 
Olomouc, hl.n. v 15:32 h. – jede ve dnech školního vyučování 

 Jízdní řády MHD reagující na změny JŘ VLD k 28. lednu začínají platit od 1. 3. 2018. Na 

linkách č. 12 a 19 se vrací původní 20-minutový interval, tedy ve společných trasách 

pravidelný prokladový 10-minutový interval, a to v ranní a odpolední špičce v pracovní dny. 

 KMČ se seznámila s projektem chybějícího chodníku v Řepčínské ulici od zrcadla ke 

kapličce sv. Isidora, který nebude realizován z důvodu extrémních nákladů ve výši cca 3,95 

mil. Kč. Větší část z těchto nákladů tvoří přeložky inženýrských sítí.  

 KMČ se zabývá pořízením studie statické dopravy a úpravou dopravního značení v ulicích 

Máchova, Martinova, Oldřichova, Zengrova, Gogolova, Břetislavova a Rubešova, která by 

zajistila bezproblémový průjezd vozidel při maximálním počtu parkovacích stání.  

 Na lednový zápis KMČ odpověděl ohledně azylového domu Charity Olomouc p. Končený 

z kanceláře primátora: 

Podle současných informací původní projekt Charity Olomouc získá v blízké době 
stavební povolení, které se vždy týkalo azylového bydlení pro 20 mužů a 8 žen – 
částečně v bytech, částečně v pokojích. Veškerá rozhodnutí jsou v souladu s územním 
plánem. Charita má připraven komplexní projekt změn, které se týkají celé řady 
služeb a všech jejích objektů. 
Uvažované zařízení pro lidi bez domova se sníženou schopností sebeobsluhy se v 
těchto dnech otevírá v provizorním režimu na Svatém Kopečku. 
Informace, které měl k dispozici pan primátor při natáčení pořadu „Jak se žije 
v Řepčíně“ na přelomu listopadu a prosince, nebyly úplné. Nicméně stále platí, že 
radnice musí respektovat právo soukromého majitele využívat svou nemovitost v 
souladu se záměry, které jsou dány platnou legislativou. 



 

 Veřejná projednávání projektu „Sejdeme se u vody“ - revitalizace prostoru u Mlýnského 

potoka, proběhnou ve dvou kolech. První kolo 12. února v 17:00 v restauraci u Kapličky a 

druhé kolo 4. dubna v 17:00 v prostorách KMČ v suterénu MŠ Svatoplukova. 

 Úklid břehů Mlýnského potoka proběhne 14. dubna od 9:00 se začátkem akce u řepčínského 

jezu. 

 

V. Nové požadavky  

 Komise navrhuje, aby byla v Řepčínské ulici v místech u kapličky sv. Isidora (příjezd k ZŠ a 

MŠ Svatoplukova) umístěna dopravní značka „Pozor děti“. 

 Občané upozorňují na problematický chodník v místě železničního přejezdu v Křelovské 

ulici. Chodník je zde zúžený a snížený na úroveň pozemní komunikace, která má při jízdě 

směrem z města v místě přejezdu „horizont“ a zároveň zatáčí mírně vlevo. Řidiči, kteří tuto 

cestu neznají, korigují směr na poslední chvíli a nebezpečně tak najíždí až do prostoru pro 

chodce. Žádáme, aby byla provedena taková opatření, která tuto situaci zlepší. 

 U stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v Máchově ulici vznikla velká skládka starého 

textilu. Doporučujeme zvážit umístění kontejneru na vyřazené oblečení. 

 Společně s občany upozorňujeme, že podezdívka plotu parku Svatoplukova je ve velmi 

špatném stavu – omítka opadává v celé délce oplocení.   

 

VI. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 7. 3. 2018 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka. 

Všechna jednání Komise jsou veřejná.  

 

VII. Podpis zpracovatele a předsedy 

Zapsal a schválil: Michael Mencl   

 


