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ŘEPČÍNSKÉ NOVINY
Občasník komise městské části Olomouc–Řepčín
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V tomto čísle: o komisi | severní tangenta | park Svatoplukova | pečeť Řepčína | ...a obecní řepa
Vážení a milí sousedé,

Jsme Vaše komise?

do rukou se vám dostalo nulté
vydání Řepovin – řepčínských
novin, zamýšleného občasníku
městské části Řepčín, který si klade
za cíl vtáhnout vás do dění
v Řepčíně a do činnosti komise
městské části. Přestože bychom
tento informační občasník rádi vydávali dvakrát do roka,
udělali jsme v posledních měsících i několik dalších kroků,
abychom vám byli blíž. Nechali jsme nainstalovat druhou
nástěnku na „náměstíčku“ vedle cukrárny, založili jsme
stránku Řepčína na Facebooku, a věříme, že i přesun
místa jednání vám přijde vhod. Stále nás najdete i na
webových stránkách města Olomouce.

Oblast, která spadá pod řepčínskou komisi, není
shodná s volebním okrskem ani s katastrálním
územím Řepčína. Přestože v katastrálním území
Řepčína leží i Globus, končí naše zodpovědnost
výpadovkou na Mohelnici. Pokud bydlíte v některé
z následujících ulic, jste „naši“:
Balbínova, Břetislavova, Gogolova, Jaromírova,
Křelovská, Kusá, Máchova, Martinova, Mojmírova,
Svatoplukova,
Zengrova,
Na
Zahrádkách,
Oldřichova, Rubešova a Řepčínská.
Tyto noviny bychom do budoucna rádi
distribuovali i do přilehlých ulic, které jsou s námi
do jisté míry propojené, a to do části ulice Horní
Hejčínské, Jarmily Glazarové a Ovesné.

Další novinku, která se počínaje letošním rokem bude
snažit uspět, představují tematická jednání komise.
Abychom vystoupili ze stereotypu projednávané
všehochuti, a mohli s vámi vést širší tematickou debatu,
bude jednání v dubnu věnované dětem, rodinám s dětmi
apod., jednání v červnu pak seniorům či zdravotně
postiženým a zářijové jednání bude zaměřeno na
problémy, s nimiž se v Řepčíně potýkají místní
podnikatelé. Přijďte také a ovlivněte život v Řepčíně!
Díky vašim názorům a připomínkám si vytvoříme
jasnější představu, kudy se dále ubírat.

Kde a kdy nás najdete?
Místem jednání komise jsou nově prostory
cukrárny U Pepíka na křižovatce ulic Břetislavova a
Zengrova. Následující jednání v roce 2013 se budou
konat 15. dubna (téma děti), 13. května, 10. června
(téma senioři), 8. července, 12. srpna, 9. září (téma
podnikání), 14. října, 11. listopadu a 9. prosince,
vždy v 18:30 hodin.

První pilotní vydání Řepovin je zaměřené především na
objasnění smyslu a činnosti komise. Do budoucna
bychom však rádi zveřejňovali i vaše články. Pokud máte

zájem s námi spolupracovat (psát své vzpomínky, psát o
historii Řepčína, dění ve škole, podělit se s námi o své
postřehy ze života v Řepčíně či cokoliv zajímavého),
budeme potěšeni, jestliže někoho z členů komise
kontaktujete,
nebo nám
napíšete
na
e-mail
kmc22@olomouc.eu. Věřím, že Řepoviny budou pro Vás i
pro nás přínosné.
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Komise městských částí
Co jsou KMČ, jaký je jejich význam, kdo je tvoří a čím se zabývají?
S jakým záměrem a kdy zřídilo město Olomouc
komise městských částí?

odpovídají
zastoupení
politických
stran
v městském zastupitelstvu s tím rozdílem, že žijí v
určité lokalitě, městské části. Členy komisí jsou i
občané, kteří nezastupují žádnou politickou stranu,
ale chtějí se aktivně podílet na chodu a rozvoji
městské části ve které žijí. Neměly by je odradit ani
dílčí neúspěchy, kterých je při této práci poměrně
hodně.

Komise městských částí jsou poradním orgánem
Rady města – a je třeba hned na začátku zdůraznit,
že nemají rozhodovací právo. V Olomouci je
takových komisí dvacet sedm a tvoří je skoro tři
stovky občanů. Ti pracují za symbolickou odměnu
ve prospěch města Olomouce.
Komise vznikly v první polovině 90. let na základě
Zákona o obcích. Zatímco ve větších městech
existují tzv. malé radnice, v Olomouci tuto činnost
ve značně zmenšené míře suplují komise bez
právní subjektivity.

Funkční období komise trvá čtyři roky a má za
volbami do obecního zastupitelstva několikatýdenní zpoždění.

Rada města a jednotlivé odbory se na komise
obracejí s nejrůznějšími otázkami, jako jsou nájmy
či pronájmy městských objektů a pozemků nebo
jejich prodej, problematika veřejné zeleně,
budování, obnovy a údržby dětských hřišť, čistoty
a oprav chodníků a silnic, svozu odpadů,
strategického plánování v souvislosti s městským
rozpočtem. Prostě v otázkách všeho, co se dotýká
občanů a s čím má město jakékoliv záměry.

Na tuto otázku není vůbec snadné odpovědět.
Komise představuje jakousi prodlouženou ruku
Rady města a kromě jiného tak sbírá podněty od
občanů. Často z vlastní iniciativy členů pomáhá
řešit i to, co nespadá přímo do její činnosti.
Vítanými podněty jsou všechny postřehy a
připomínky související s chodem a rozvojem
městské části – tedy takové podněty, které mají
význam pro více obyvatel.

Můžeme si členy komise zvolit a má komise své
funkční období?

Lepší představu si můžeme udělat také po
přečtení článků „Čím se komise zabývala
v posledním půlroce?“ a „Čím se bude komise
zabývat v následujících měsících?“

Kdy se mají občané obracet na komisi a kdy jít
přímo na úřad?

Předsedové i členové komisí městských částí jsou
jmenováni Radou města. Ve většině případů

(pum)

Čím se komise zabývala v posledním půlroce?
ředitelem Unexu, provozovatelem slévárny. Snaha,
která spočívala ve vymáhání dodržování emisních
norem prachu a hluku se stala bezpředmětnou
poté, co bylo ohlášeno ukončení provozu Slévárny
2 ke konci roku 2012.

Řepčínská KMČ si neklade malé cíle, přestože má
velmi omezené možnosti a pravomoce. Nechceme
být pouhým zprostředkovatelem informací pro
odbory magistrátu a Radu města, ale chtěli
bychom aktivně usilovat o vylepšení Řepčína
(nejen) pro řepčínské občany. V minulém půlroce si
tak komise může připsat několik úspěchů, ale i
neúspěchů.

Za další významný úspěch považujeme zásadní
urychlení realizace odvodnění ulice Křelovská
v části za železničním přejezdem. Doufejme, že už
počátkem roku 2014 přestanou mít tamní obyvatelé
obavy z deštivého počasí, které jim pravidelně
zaplavovalo zahrádky a sklepy.

Mezi největší iniciativy, ve kterých se v loňském
roce angažovala komise, patří jednoznačně
problematika spojená s Moravskými železárnami.
Aktivity občanů a místní komise vedly v tomto
případě až k jednání primátora s generálním

Mezi drobná avšak patrná vylepšení počítáme
opravu železničního přejezdu v ulici Na Trati,
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který už tak není ostudou Řepčína z pohledu
projíždějících řidičů. U zastávky Svatoplukova
(směr do centra) a v ulici Řepčínské (u knihařství)
byly opraveny chodníky. Chodník na rohu
Svatoplukovy a Řepčínské (u pizzerie) byl rozšířen,
aby lidé nechodili blátem a mohla snáze probíhat
zimní údržba. Chodník mezi Balbínovou ulicí a
zastávkou Svatoplukova (směr z centra) byl
provizorně opraven, aby byl v zimě bezpečnější. V
daném úseku bude kompletně opraven v letošním
roce, v souvislosti s revitalizací a rekonstrukcí
parku ve Svatoplukově ulici.

bychom se chtěli přesvědčit, že deratizace byla
úspěšná. Trvalý a velký problém spatřujeme
v případě černých skládek, které opakovaně
vznikají u cesty z ulice Křelovské ke Globusu.
V poslední době Řepčínem častěji projíždějí
kamiony, které se tak vyhýbají zpoplatněnému
úseku olomouckého obchvatu a zákazu tranzitní
dopravy městským okruhem (Foersterova).
Přestože jsme usilovali o omezení povolené tonáže
pro vjezd do ulic Balbínova a Řepčínská (v úseku
od zrcadla), potažmo do ulice Horní Hejčínská,
nenachází odbor dopravy ani dopravní policie
zákonný důvod k takovému opatření. Doufejme, že
se nebude situace zhoršovat.

Na podzim jsme se v komisi zabývali i hubením
přemnožených potkanů v ulici Máchova. Na jaře

(mim)

Nelegální skládky: lednice
U spojovací cesty z Křelovské ulice ke Globusu se
opakovaně vytvářejí černé skládky, které komise i
město marně řeší již několik let. Na přelomu roku
se však u mostu, přímo na cestě, začaly objevovat
dokonce staré ledničky a vysloužilé elektrospotřebiče.

„Lednice se tam objevily třikrát za dva měsíce a
vždy po třech kusech. Nejprve jsem myslel, že jim
je neberou ve sběrovém dvoře, protože jsou
nekompletní. Ledničky byly bez chladícího zařízení
a elektrického vedení. Po třetí nadílce a drobném
pátrání odkud pochází pořád stejný odpad, mě
cesta zavedla do prodejny elektroniky v Olomouc
City. Prodejce je povinen zpětně odebírat od
zákazníka vysloužilé elektrospotřebiče a staré
spotřebiče pak schovává na neoploceném místě za
City. Vedoucího prodejny jsem se tázal, zda se jim
tu a tam nějaký spotřebič neztratí. Odpověděl, že je

Než stačila komise městské části zařídit jejich
odklizení, byly už pryč. O jejich úklid se postaral
pan Bubeníček z Řepčína, který je navíc
přesvědčený, že už se situace nebude opakovat.
Zeptali jsme se ho proto na podrobnosti, a zde je
jeho vysvětlení:

to možné… řekl jsem mu tedy, kde
se spotřebiče poslední dobou
nacházejí. Bezdomovci je odnášejí o
kus dál, kde v noci a v klidu
demontují zpeněžitelné části a
nechají je tam napospas. Vedoucí
elektra se chvíli přel, ale když jsem
mu řekl, že tu cestu používáme a
řeším to na komisi, tak se to
rozhýbalo. Ještě ten den lednice
zmizely, ať byly odkudkoliv. Stav
cesty mi není lhostejný, spolu s
Řepčíňáky ji hojně používáme pro
cestu do práce a za nákupy.
Spojnice je asi o 1 km kratší než jiná
cesta a nevede ani přes přetíženou
křižovatku U Anči a Pražskou.“
(lab)
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Čím se bude komise zabývat v následujících měsících?
Naše práce je v mnoha případech dlouhodobá spousta problémů se řešila již před několika lety a
stále se řeší, protože je to běh na dlouhou trať.
Díky tomu máme jasno i v činnostech, které nás
čekají, ve kterých budeme pokračovat, nebo se
kterými chceme nově začít.

Zdánlivě jednoduché propojení cyklostezky okolo
Mlýnského potoka s in-line stezkou Hejčínské
louky, které by odvedlo cyklisty a bruslaře ze
silnice v ul. Břetislavova by mělo být realizováno
zřejmě až v roce 2014. Budeme intenzivně usilovat
o zkrácení termínu.

Jednou z našich priorit je stavba oplocení travnaté
plochy v ul. Křelovská, která by umožnila
obnovení hřiště včetně branek. Pro bezpečnost dětí
bychom také rádi postavili chybějící chodník v ul.
Řepčínská (od domu č. 2/39 po dům č. 53/79),
který vede okolo kapličky sv. Izidora k budově ZŠ
Svatoplukova.

Nakonec jsou tu dva, v rozsahu velké cíle, jejichž
realizace se počítá na roky a dokonce už roky trvá.
Je jimi rekonstrukce, změna dopravního řešení a
celková revitalizace „náměstíčka“ na křižovatce
Břetislavovy a Zengrovy ulice a oprava spojovací
komunikace z Křelovské ulice ke Globusu. Druhý
zmíněný cíl však představuje investici přesahující
tři roční rozpočty komise městské části. Proto jsme
nuceni hledat způsoby, jak spojnici s Globusem
vyřešit a cestu udělat bezpečnější jak pro pěší, tak
pro cyklisty.

V první polovině letošního roku máme přislíbenou
rekonstrukci přístřešku autobusové zastávky
Řepčínská (ve směru do centra). Uvažujeme o
výběru motivu a jeho grafickém ztvárnění na
bílých stěnách zastávky.

(mim)

Aktuální téma: územní plán a severní tangenta
Řepčínská komise se opakovaně zabývala zejména
územní rezervou pro severní spoj, tzv. „severní
tangentu“ či „severní obchvat“ – především pak
v úseku, který má procházet areálem Moravských
železáren a přiléhat k zástavbě v Máchově ulici.
Z odboru koncepce a rozvoje jsme získali množství
informací, které se pokusíme přiblížit v následujících řádcích.

Město Olomouc řeší již několik let nový územní
plán – regulaci budoucího využití pozemků a
území obecně. Před několika týdny probíhalo
veřejné projednání plánu a skončila i lhůta pro
podávání připomínek. Nový územní plán by tak
mohl začít platit už v roce 2014.
Tento článek nezohledňuje případné změny, které
vzejdou z těchto podnětů. Předpokládá se však, že
v případě území Řepčína k žádným zásadním
úpravám plánu nedojde. V opačném případě vás o
tom budeme informovat.

Severní tangenta by měla začínat na velkém
kruhovém objezdu u Globusu, poměrně velkým
obloukem minout zástavbu na Křelovské ul. a
vyústit naproti staré brány do Moravských
železáren (tento úsek jako jediný předpokládá vyšší
frekvenci těžké dopravy). Trasa severního spoje by
pokračovala krátkým úsekem po Řepčínské ulici
zpět směrem do města, a v místech stávajícího
železničního přejezdu by zatáčela do areálu
železáren. Dále by pokračovala souběžně
s Máchovou ulicí až k Mlýnskému potoku na nově
vybudovaný most. Hejčínskými loukami by prošla
k sídlišti Lazce, které by protnula podél bývalého
areálu podniku Kovo-dřevo a vyústila v ulici U
podjezdu, směrem na Chválkovice. Jelikož by tato

Územní plán si klade za cíl vytvoření generální
strategie územního rozvoje města na dlouhá
desetiletí dopředu. Pokud by nebyl zpracován
územní plán, nebylo by možné realizovat řadu
staveb. Vůbec by to ve městě bylo docela
nepřehledné – průmyslové podniky vedle
rodinných domů, klikaté silnice, nedomyšlená
občanská vybavenost apod. Na řadu by musely
přijít drahé výkupy pozemků, problémy se
spekulanty a další s tím související nepříjemnosti.
Kvalitní územní plán je proto bezpodmínečnou
nutností.
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silnice neřešila odklon dopravy od přetížené
Chválkovické
ulice,
nemá
její
výstavba
v současnosti žádnou prioritu. Komplikovanost
této trasy, která se vyhýbá chráněným územím
CHKO Litovelské Pomoraví a černovírské
vodárny, tak neřeší zásadní problémy současné
dopravní situace v Olomouci, a byla by výhodná
jen pro poměrně nízký počet automobilů. Proto má
uvažovaná silnice pouze jeden pruh v každém
směru. Jednalo by se o komunikaci podobnou
Křelovské ulici. Značně široké pásy tzv. územní
rezervy, které se v plánu objevují, poskytují pouze
prostor pro drobné změny trasy, poloměru zatáček,
její konstrukční řešení apod. I v padesátimetrovém
pruhu územní rezervy povede stále silnice o šíři
přibližně sedmi metrů. Časté dotazy ke
konstrukčnímu řešení vozovky – zda by byla
postavena na vyvýšeném valu, nebo byla naopak
valem odstíněna od Máchovy ulice, nebo by ji
dokonce dělila bariérová zástavba administrativních objektů nebo pás vzrostlé zeleně, to
všechno se obvykle řeší až při povolování stavby
silnice – v územním řízení. Součástí takovýchto
zásadních projektů bývají i hlukové studie, studie
prašnosti apod. V současnosti schvalovaný územní

plán pouze řeší, kudy by asi tato komunikace
vedla. Z výše uvedeného je zřejmé, že se nejedná o
obchvat v pravém slova smyslu, ale jen o další
páteřní městskou komunikaci.
Ve chvíli, kdy vejde nový územní plán v platnost,
bude územní rezerva fungovat jako tzv. stavební
uzávěra. Nebude tedy možné v dané oblasti
investovat do nových stavebních objektů nebo
jinak zásadně zhodnocovat dotčené pozemky. Tím
se fakticky odsune jakýkoliv rozvoj řepčínského
průmyslového areálu od stávající obytné zástavby
v Máchově ulici o šířku územní rezervy.
Je třeba zdůraznit, že severní spoj je projektem
Olomouckého kraje a nikoliv města Olomouce.
V Olomouckém kraji jsou důležitější investice do
rozvoje silniční sítě, než je zmiňovaný severní spoj.
A tak samotná výstavba severního spoje není
reálná
v horizontu
nejméně
deseti
let.
Nejdůležitějším úkolem pro komisi tak zůstává
pouze propojení Křelovské ulice s kruhovým
objezdem u Globusu.
Abychom vám přiblížili vize městských architektů
o dalším územním rozvoji Řepčína, představte si,
že by z křižovatky Pražská vedla tramvajová trať
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po hejčínské a řepčínské straně výpadovky a
zatočila do nové bytové zástavby na stávajících
polích mezi fotbalovým hřištěm a komunikací
směrem ke Globusu. Z plánovaného sídliště by
tramvaj přes most zamířila k obchodnímu centru
Olomouc City. Mohlo by dojít i k propojení

tramvajové linky se stávající železniční tratí, po níž
by mohla jezdit kombinovaná železniční a
tramvajová doprava. I takové vize se v územním
plánu nacházejí, ale na jejich realizaci se zřejmě
může těšit až ta nejmladší generace.
(mim)

Věděli jste, že ...
... v Řepčíně trávila část dětství i režisérka Věra Chytilová
(nar. 1929), kterou můžete znát například díky jejím
filmům Sedmikrásky, Vlčí bouda, Faunovo velmi pozdní
odpoledne, Kopytem sem, kopytem tam, Dědictví aneb
Kurvahošigutntag či Pasti, pasti, pastičky?
foto: MF DNES

Řepčínské pečeti
Každá obec i městská část by měla mít svůj znak
nebo pečeť, řekli jsme si, a ve spolupráci se
Státním okresním archivem Olomouc jsme
objevili, že Řepčín není výjimkou. Pečetidlo, které
používáme na titulní stránce Řepovin a
v listinách komise má původ v knize Pečeti a
znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu.

Otisk nejstaršího pečetidla, patřícího kapitulnímu
dílu vsi, se dochoval z r. 1749, ale je značně
nezřetelný. Jeho průměr je 32 mm. V pečetním poli
je zobrazen štít, v němž je umístěna nějaká rostlina.
Z dvouřádkové legendy je čitelné v prvním řádku
... DIEDINI RZEPC ... 1585, v druhém řádku
PODDANÍ KAPITULNÍ.

Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází již z r.
1131, kdy se v latinské listině objevuje název
Repsine. Český tvar názvu vesnice známe s řadou
obměn: Rzepczin, Rzepsin, Řebčín, Řepčín (1481,
1850), také však Hřebčín, Hřebsyn, Hřepčín (1572,
1872), od r. 1885 jen Řepčín. Řada názvů se
objevovala i v němčině: Rzepschein, Repschein
(1676, 1945), Trepschein (1736, 1850), Hržeptschein
(1720, 1850), Reptschein (1763, 1885), Hřeptschein
(1893, 1918).
Již ve 12. století byla část vesnice majetkem
olomoucké kapituly, druhá část pak majetkem
kláštera Hradiska a konečně třetí část patřila
olomouckému biskupství. Jako samostatná obec
patřil Řepčín po r. 1850 k p.o. a s.o. Olomouc. V r.
1919 byl připojen k Olomouci.
Dochovaly se otisky tří typů pečetidel, což
koresponduje se třemi různými majiteli vesnice.
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Otisk druhého pečetidla je opět kruhového tvaru o
průměru 29 mm. Pečetní pole, oddělené od opisu
linkou, je uprostřed rozděleno břevnem, na němž
jsou zobrazeny bulvy řepy s chrástem, stejně jako
v dolní části pečetního pole. V horní polovině je
nakreslena rostlina se třemi květy a s rozděleným
letopočtem 16-63. Legenda zní: PECET OBECNI
DEDINI REPCINA.

průměru 23 mm. V pečetním poli má řepnou bulvu
s chrástem a pod ní letopočet 1698. Legenda zní:
PECZET RZEPCZINSKA OBCZE BISKUPSKI.
V druhé polovině 19. století obec používala místo
razítka kromě pečetidla z r. 1663 (ještě v r. 1881) i
kulatého nápisového razítka.
Text je převzat z knihy V. Spáčila: Pečeti a znaky měst,
městeček a obcí olomouckého okresu, Olomouc 1985, s. 193194. Vyobrazení pečetidla vyhotovil Vladimír Lešingr.

A konečně otisk třetího druhu pečetidla, patřícího
části vsi v majetku biskupa, je kruhového tvaru o

(mim)

Park Svatoplukova
Park ve Svatoplukově
ulici byl lidmi dlouhodobě vnímán jako ostuda
Řepčína a místo, kam se
po setmění vydal jen
málokdo. Možná jste si
toho mnozí ještě nepovšimli, ale na podzim 2012
začala dlouho očekávaná
rekonstrukce parku.
Po mnoha letech se tak
všichni dočkáme bezpečnějšího, čistšího a celkově
vlídnějšího prostranství.
Shrňme si tedy, na co se
můžeme v současné chvíli
těšit.
Rekonstrukce parku probíhá zároveň se stavebními úpravami bývalé
chirurgie na mateřskou
školku s větší kapacitou
dětí. Většina prací se proto
nyní uskutečňuje uvnitř
budovy. V parku měly být
před zimou pouze prořezány staré nebezpečné
stromy. I oprava chodníku
před MŠ a Policií, kterou
jsme financovali a realizovali kvůli bezpečnosti
chodců v zimních měsících, byla pouze provizorní.
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Zeleň v parku bude omlazena a oplocení bude
zrekonstruováno tak, aby bylo dosaženo
jednotného vzhledu. Park bude mít tři vstupy (od
BUS zastávky Svatoplukova, z rohu od ZŠ a od
bývalé chirurgie). Vchod od ulice Mojmírovy
nemohl být vybudován kvůli soukromým
pozemkům, přes které však vede neoficiální pěší
zkratka. Celý park by měl být na noc zamykán
před vandaly, protože jeho součástí bude i hřiště
pro nejmenší Řepčíňánky z MŠ. Nejzajímavějším

prvkem bude zřejmě kamenný vstupní portál u
zastávky BUS, jehož podobu vidíte na obrázcích.
V rámci rekonstrukce parku a oplocení, která by
měla být dokončena na přelomu léta a podzimu
2013, bude kompletně opraven i celý chodník od
zastávky Svatoplukova až na roh ulice Balbínovy.
Můžeme se těšit na novou dlažbu, opravené
obrubníky a výsadbu nových stromů na původních
místech.
(mim)

Co nás pobavilo: obecní řepa
Přestože se zdálo, že letošní zima neskončí, brali ji
ze začátku někteří Řepčíňané s dobrou náladou. Po
přívalech sněhu na přelomu roku tak pod rukama
hravých
řepčínských
patriotů
začalo
na
náměstíčku vyrůstat ojedinělé sněhové dílo –
„obecní řepa“. Vydržela tam však pouze dva dny.
Viděli jste ji?
Protože jsme Vám ji sami nestihli vyfotografovat,
poskytnul nám fotku pro Řepoviny pan Ladislav
Bubeníček (na snímku).
(lab)

Protože se blíží období jarního úklidu a intenzivnějších prací na zahradě a okolo domu,
chtěli bychom vás opětovně vyzvat k respektování klidu alespoň jeden den v týdnu.
Děkujeme, že svou ohleduplností přispíváte k lepším sousedským vztahům v Řepčíně!

Výzva občanům Řepčína k větší sousedské ohleduplnosti
Komise městské části č. 22 Olomouc -Řepčín dne 20. 8. 2012 projednala a následně
odsouhlasila požadavek občanů, aby byla zachována neděle jako den klidu a odpočinku.
Vyzýváme občany Řepčína a vlastníky pozemků v Řepčíně, aby v tomto dni neprováděli
práce, které způsobují nadměrný hluk - např. používání křovinořezů, motorových sekaček,
motorových pil a dalších hlučných zařízení.
Komise městské části vyzývá občany k větší sousedské ohleduplnosti a žádá, aby
respektovali neděli jako den klidu.

Pro případ potřeby připomenutí je tato výzva volně ke stažení na webu komise: www.olomouc.eu/repcin
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