
  
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 

 

Zápis z jednání 7. 3. 2018 

 

 
 

I. Zahájení jednání  

 

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

18:30 dne 7. 3. 2018 do jídelny ZŠ prof. Matějčka. 

 

II. Prezence 

 

Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Zdeňka Hrbáčková 

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

 

Nepřítomni – Martin Grygárek, Jiří Hanák ODS, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM, Bc. Roman 

Vlha ČSSD 

 

Hosté – občané Řepčína, zástupci ZŠ a MPO 

 
III. Schválení minulého zápisu 
 

 Komise schválila zápis z únorového jednání. 
 
 

IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

 Žádáme MPO, aby v době prázdnin, kdy nebude hlídkovat před školami, prováděla kontroly 

dodržování zákazu vjezdu na spojovací komunikaci z Křelovské ke Globusu, zejména 

v časech okolo 7:30 

Další projednané záležitosti: 

 Předseda představil plánovaná omezení dopravy v souvislosti se stavbou protipovodňových 

opatření, která budou mít vliv i na dopravní situaci v Hejčíně, potažmo Řepčíně. 

 4. 4. 2018 od 17:00 proběhne II. veřejné jednání k projektu „Sejdeme se u vody“, poté bude 

následovat jednání KMČ. Obě jednání proběhnou v nových prostorách KMČ v suterénu MŠ 

Svatoplukova. 

 V sobotu 14. dubna proběhne tradiční úklid břehů Mlýnského potoka. Sraz dobrovolníků 

bude na parkovišti u inline stezky v Břetislavově ulici v 9:00. 

 

 



V. Nové požadavky 

 Občané nejsou spokojení se stavem vodovodní sítě v Řepčíně, kde jsou časté havárie a 

žádají o komplexní řešení. 

 Žádáme o úklid posypového materiálu (štěrku) z chodníků po zimním období, a to zejména 

z míst, kde došlo k haváriím vodovodů a je zde větší množství štěrku. 

 Žádáme Odbor správy městských komunikací, aby KMČ Řepčín umožnil „převedení“ 

prostředků ve výši 300 tis. Kč z roku 2018 na rok 2019, kdy tak bude KMČ Řepčín 

k dispozici celková částka ve výši 600 tis. Kč na opravy komunikací. Tuto mimořádnou 

žádost dáváme z důvodu ohlášeného plošného přeložení nadzemního vedení elektrické 

energie pod zem. 

 Na nezpevněné ploše v blízkosti železničního přejezdu v Řepčínské ulici, je umístěna 

skládka starých železničních pražců, ze kterých do půdy unikají nebezpečné látky ropného 

původu. Komise má k dispozici fotodokumentaci od občanů. 

 Žádáme o zařazení vlakové zastávky v Řepčíně do územního plánu, kdy je potřeba brát v 

potaz také uvažovanou zástavbu „Pražská-východ“ a stavbu trati z Řepčína ke Globusu. 

 Opakovaně žádáme o umístění odpadkového koše do ulice Mojmírova k lavičce, kde je 

velká frekvence chodců směrem ke škole a kde dochází ke znečišťování prostranství 

odpadky. Jedná se o zdánlivě slepý konec ulice, ale vede tudy hojně využívaná zkratka. 

 Kromě umístění značky pozor děti před odbočkou ke škole z Řepčínské ulice z obou stran, 

žádáme také o snížení rychlosti v tomto úseku na 30 km/h. Důvodem je velká frekvence 

přecházejících školáků, ale také komplikované najíždění a vyjíždění na příjezdovou cestu ke 

škole. 

 V ulici Oldřichova je nedostatečné pouliční osvětlení – týká se zejména domu na konci ulice 

a domu přes ulici. Navrhujeme posílení výkonu přidáním druhého, vhodně nasměrovaného 

výložníku na stávající stožár. 

 

VI. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 4. 4. 2018 cca v 18:30 v prostorách KMČ 

v suterénu ZŠ/MŠ Svatoplukova 11. Všechna jednání Komise jsou veřejná. 

 

 

VII. Podpis zpracovatele a předsedy 

Zapsal: Ladislav Čáp  

Schválil: Michael Mencl  


