
 

  

Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín 
 

Zápis z jednání 2. 10. 2019 

 
 

I. Zahájení jednání  

 

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

na 18:30 dne 2. 10. 2019 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova. 

 

II. Prezence 

Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, MUDr. Iva Daniele PROOL, Přemysl Halas KSČM, Jiří 

Hanák ODS, , Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Václav Kryl ANO2011 (předseda), Jan Piskač SPOL, 

Bc. Roman Vlha ČSSD, Miloš Zmeškal PIRÁTI, ,   

 

Omluveni – Martin Doubrava ANO2011 

 

Hosté – občané Řepčína 

 

III. Schválení minulého zápisu 
 

● Komise schválila zápis ze zářijového jednání. 

 

IV. Projednávané záležitosti 
 

Připomínky pro policii: 

● KMČ upozorňuje na vyvrácenou zákazovou značku (zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t) naproti 

cukrárně v ulici Břetislavova.  

● KMČ děkuje za umístění radaru pro měření rychlosti vozidel na ulici Křelovská. Dle 

optického pozorování došlo k částečnému zlepšení situace s rychle projíždějícími vozy. Pro 

doplnění sledování žádá KMČ o statistický report naměřených rychlostí v tomto úseku a v 

případě zjištění nevyhovující situace o upozornění Policie ČR. 

● Občané žádají o častější kontrolu úseku sjezdu z ulice Jarmily Glazarové na cyklostezku podél 

Moravy a úsek této cyklostezky až po ulici Břetislavova. Tento úsek není osvětlen a je 

potenciálně nebezpečný. 

 

Trvající požadavky: 

● Opakované žádáme stavební odbor SmOl o řešení situace okolo budovy bývalé restaurace 

Slovan, která je v demoličním stavu a hrozí její zhroucení. KMČ navrhuje zabezpečení ulice 

Na Zahrádkách, zejména v bezprostřední blízkosti budovy bývalé restaurace Slovan. Od 

minulého jednání došlo opět ke zhoršení situace, kdy čelní štít budovy hrozí zřícením a 



zároveň ohrožuje pozemek SmOl (veřejný chodník v ulici Na Zahrádkách). Situace začíná být 

kritická, ze strany majitele objektu nedošlo ke splnění podmínky na zabezpečení objektu, 

hrozí zřícení, případně požár (na pozemku se nachází stavební suť včetně dřevěných trámů 

atd.). 

● KMČ opakované žádá o dořešení situace okolo reklamovaných chodníku na celém území 

Řepčína. 

● KMČ žádá TSMO o úklid spojovací uličky mezi ulicemi Řepčínská a Rubešova. Zároveň 

žádáme o prořez přerůstající zeleně a dále o vyplevelení tohoto úseku. KMČ také žádá o 

umístění zmizelých odpadkových košů v tomto úseku. 

 

● Další projednané záležitosti: 

o KMČ projednává částečné vyřešení budování zpevněné komunikace ve spojnici ulic 

Rubešova - Jarmily Glazarové. Podklad byl zpevněn, nicméně nedošlo k vybudování 

zpevněné komunikace. 

o Předseda KMČ informuje o postupu rekonstrukce autobusové zastávky Řepčín, škola. 

S majiteli sousedního pozemku byla projednána možnost umístění nádrže pro 

svedenou dešťovou vodu. Majitelé sousedního pozemku se vyjádřili souhlasně. 

Pokračuje příprava této kompletní renovace. 

o Předseda KMČ informuje členy KMČ, aby do 11.10.2019 zaslali elektronickou 

formou chybějící cedulky s názvy ulic. Tento krok podniká KMČ na žádost Magistrátu 

SmOl, který žádá o tento seznam, aby mohl situaci dále řešit. 

o Předseda KMČ bude kontaktovat pana Šulce ze Stavebního odboru Magistrátu SmOl 

ohledně vybudování zpevněné komunikace na spojnici mezi ulicemi Jarmily 

Glazarové a Rubešova. 

o Předseda KMČ informuje o vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje ve věci 

neuzamčené závory na spojnici ulice Křelovská a Globusu. Odbor na místě provedl 

místní šetření, vyměnil zámek a doplní reflexní prvky.  

o Předseda KMČ prověří na příslušném odboru řešení situace ohledně prořezu dřevin na 

spojnici ulice Křelovská a Globusu. 

o Předseda KMČ informoval o vyhlášce zakazující prodej alkoholu na akcích, které jsou 

primárně určeny pro osoby mladší 18 let věku a děti. 

o KMČ hlasováním rozhodla, že letos nebude pořádat lampionový průvod. Pro zrušení 

se vyjádřilo 5 členů KMČ, proti byl 1 člen, hlasování se zdrželi 3 členové. KMČ 

zároveň odkazuje na lampionový průvod pořádaný SmOl, který proběhne v pondělí 

28/10 v centru města, případně na akci pro menší děti - Dýniádu, která proběhne na 

školní zahradě ZŠ Svatoplukova ve spolupráci s MŠ. Přesný termín Dýniády bude 

brzy zveřejněn na budovy ZŠ a MŠ. 

o Předseda KMČ informuje o postupu rekonstrukce dětského a sportovního hřiště pro 

mládež v parku na ulici Svatoplukova. Dne 8.10.2019 od 14:30 proběhne v budově 

Magistrátu SmOl 2. výrobní výbor k tomuto projektu. 



o KMČ informuje občany o termínu nejbližších sběrových sobot, které proběhnou 

tradičně na rohu ulic Řepčínská a Břetislavova: 

▪ 26. 10. 2019, 8:00 - 13:00 

▪ 4. 4. 2020, 8:00 - 13:00 

o KMČ informuje občany, že od 1. 4. 2020 dojde ke změně jízdního řádu a přepravních 

podmínek DPMO. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách 

www.dpmo.cz.  

o KMČ se zabývá přípravou akce “Rozsvícení vánočního stromu” v parku v ulici 

Svatoplukova. Momentálně je poptávána montáž ozdob a osvětlení stromu. 

● Estetiace  

o KMČ znovu projednala možnost využití umělé jeskyně / altánu v parku na ulici 

Svatoplukova. Vzhledem k faktu, že umělá jeskyně již dávno neplní účel, pro který 

byla budována a její rekonstrukce pro další využití by byla velmi nákladná, navrhuje 

KMČ demolici tohoto objektu a vytvoření travnaté plochy v tomto prostoru. V 

současné chvíli bylo toto místo členy KMČ vyhodnoceno jako rizikové z důvodu 

fyzické a morální bezpečnosti. 

o Členové KMČ zašlou elektronickou formou předsedovi KMČ návrhy na projekty v 

rámci estetizace pro rok 2020 a to do pátku 18. 10. 2019 

 

V. Nové požadavky  

● KMČ žádá stavební odbor Magistrátu SmOl o místní šetření objektu bývalé restaurace Slovan 

(roh ulic Řepčínská a Na Zahrádkách), jelikož nedošlo ke splnění požadavku o zabezpečení 

objektu a objekt se stává čím dál více nebezpečným pro občany Řepčína. 

 

VI. Majetkoprávní záležitosti 

● Předseda KMČ informuje, že zastupitelstvo SmOl schválilo na svém jednání směnu části 

pozemku parcely 475/43 a části pozemku parcely 475/44 za část pozemku parcely 475/39, 

475/62 a 475/57 a to bez dalšího finančního plnění. K této směně se dříve KMČ vyjádřila 

nesouhlasně. 

 

VII. Místo a čas příští schůze 

Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 6. 11. 2019 v 18:30 v prostorách Komise v 

suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.  

 

VIII. Podpis zpracovatele a předsedy 

 

Zapsal: Přemysl Halas 

 

Schválil: Václav Kryl  

http://www.dpmo.cz/

