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Komise městské části č. 3 Olomouc - Hejčín 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 9. 5. 2017 
 
I. Zahájení jednání 

Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise) svolala pravidelné jednání na 

9. 5. 2017, 17:00 v budově sborovny Gymnázia Hejčín. 

II. Prezentace 

Přítomni: Mgr. J. Rotter (předseda), A. Vánský, Ing. L. Lindner, RNDr. L. Merta, J. Borek, 

L. Píchová DiS, Bc. L. Podstátová, 

Omluveni: Ing. H. Vacková, Mgr. R. Dvorský, 

Neomluveni: Ing. J. Vlachová, Ing. D. Koribský, Mgr. V. Fales, 

Hosté: zástupce MPO, občané Hejčína. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z březnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Majetkové záležitosti 

- komise nesouhlasí s prodejem nebo pronájmem části pozemku parc. č. 380/13, k. ú. Hejčín 

o výměře cca 80 m
2
 manželům Zapletalovým. V této věci se dále komise shodla, že v případě 

doložení souhlasu všech spoluvlastníků bytového domu č. p. 308, 309, 310, Ovesná 17-19, 

Olomouc s odprodejem/pronájmem a zamýšleným využitím dotčeného pozemku, revokuje 

své stanovisko na souhlasné. 

• Připomínky pro městskou policii: 

- zvýšit přítomnost hlídek v souvislosti se zaznamenanými případy drobné majetkové 

kriminality v městské části a přilehlém okolí, 

- preventivní akce na majitele psů, aby nedocházelo k týrání zbytků divoce žijících zvířat 

(forma domluvy, upozornění). 

• Přítomní občané přišli s podněty na urychlení zjednání nápravy nevyhovujícího stavu 

dopravy v ulici Erenburgova. Občané mají k dispozici závěry měření hluku KHS, kde je 

stanoveno, že hodnoty hluku jsou vysoce nadlimitní v noci i ve dne. Občané žádají KHS, aby 

vysvětlila, jak ve svém stanovisku dospěla k podlimitní hodnotě hluku. Občané dále žádají, 

aby byl zveřejněn „protokol o odstranění zjištěných nedostatků“ – písemná zpráva, kde měla 

kontrolovaná osoba – Statutární město Olomouc uvést, jaká opatření byla/budou přijata 

k odstranění závadného stavu v oblasti nadlimitního hluku a vibrací. Komise ve shodě 

s občany se dohodla, že se pokusí pozvat MUDr. Evu Čechovskou (KHS) na zářijový termín 

jednání. 

• V souvislosti s předchozím bodem občané Hejčína dále požadují, aby byl pro nákladní 

dopravu otevřen průjezd ulicí Foerstrova. Ulice Foerstrova neumožňuje průjezd nákladní 

dopravy, která pak volí alternativní trasu právě po ulici Erenburgova, která má přitom 

nevyhovující parametry. Občané se dovolávají skutečnosti, že pokud byl vjezd nákladní 

dopravě odepřen na ulici Foerstrova, která je na těžkou dopravu a silný provoz konstruovaná, 

není důvod, proč by takový zákaz nemohl platit právě i na ulici Foerstrova, která svými 
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parametry těžké dopravě a silnému provozu nevyhovuje. Občané Hejčína souhlasně se členy 

komise odmítají, aby Hejčín, se svou těžké nákladní dopravě nevyhovující silniční sítí, 

suploval absenci tzv. severního spoje a aby tak dál bylo dáváno všanc zdraví a majetek 

obyvatel Hejčína. Občané argumentovali skutečností, že dnešní hodnoty dopravy v oblasti 

Erenburgovi ulice jsou totožné s hodnotami, které v roce 2000 vedly k omezení nákladní 

dopravy na ulici Foerstrova. 

• Občané dále uvedli, že velká část těžké nákladní dopravy je do Hejčína zavlečena směrem 

z ulice Dobrovského, která pokračuje přes ulici Na Střelnici. V této souvislosti občané chtějí 

vědět, zda je vynucována omezující DZ na mostním objektu č. 011 na silnici II/448 v ulici 

Dobrovského, kde je nosnost omezena na 14 t (jediné vozidlo 18t) a 10,5 t na jednu nápravu. 

Občané se domnívají, že těžké nákladní soupravy naložené stavebním materiálem, které po 

překročení mostu v ulici Dobrovského dále pokračují popsanou trasou do Hejčína, tyto 

hodnoty vysoce překračují.    

• Komise se opět zabývala pro občany Hejčína negativní situací, která vznikla odstraněním 

přechodu pro chodce na ulici Pražská. Členové komise se dohodli, že pro zvýšení tlaku na 

příslušné instituce za co nejrychlejší obnovení přechodu, požádají o součinnost komisi 

městské části č. 12 Olomouc – Neředín. 

V. Nové požadavky 

• Komise žádá obnovení chybějícího herního prvku na dětském hřišti „Balbínova“. Zůstala 

zde pouze kovová základna, která vyčnívá nad okolní terén a může být nebezpečná. 

• Zakrytí kanálové šachty na pozemku p. č. 527/3, k. ú. Hejčín. Šachta se nachází při 

východní části budovy bývalé přírodovědecké fakulty. Betonové půlskruže jsou propadlé 

v šachtě. 

• Důsledné dokončení úklidu pozůstatků zimní údržby. Zbytky štěrku se nacházejí v ulici 

Pešinova, zejména okolo domu s pečovatelskou službou, dále v okolí Gymnázia Hejčín a na 

Mrštíkově náměstí.  

• Komise žádá jako podklad ke své činnosti poskytnutí písemné zprávy – „protokol 

o odstranění zjištěných nedostatků“, která byla vypracovaná na základě překročených imisí 

dle měření KHS (viz bod 3 odst. IV). 

• Komise žádá sdělení, zda vůbec, případně jakým způsobem je vynucováno omezení 

nákladní dopravy DZ na mostním objektu č. 011 na silnici II/448 v ulici Dobrovského (viz 

bod 4 odst. IV). 

• Komise ve shodě s občany žádá přijetí stejných opatření na ulici Erenburgova, která byla 

přijata v minulosti a dosud platí na ulici Foerstrova – omezení nákladní dopravy nad 12 t (viz 

bod 4 odst. IV). 

VI. Závěr 

Příští jednání komise proběhne dne 12. 6. 2017 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Hejčín. 

 

Zapsal:  Jaroslav Rotter, předseda komise 

Schválil: Aleš Vánský, tajemník komise 

 


