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Komise městské části č. 3 Olomouc - Hejčín 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 14. 11. 2017 
 
I. Zahájení jednání 

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

jednání na 14. 11. 2017, 17:00 v budově sborovny Gymnázia Hejčín.  

II. Prezentace 

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

Mgr. R. Dvorský, Mgr. V. Fales, Mgr. Blanka Vacková, RNDr. L. Merta, Ph.D., Z. Koutná, 

Ing. H. Vacková, 

Omluveni: Bc. L. Podstatová, 

Neomluveni: 

Hosté: občané, zástupce MP. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z říjnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Majetkové záležitosti 

- Komise nesouhlasí s nájmem části pozemku parc. č. 401/8, ostatní plocha, k. ú. Hejčín 

o výměře 8 m
2
 za účelem umístění dřevěné terasy k bytové jednotce v přízemí domu č. p. 296, 

Erenburgova 44, o rozměrech 3,10 m x 2,70 m. Komise nesouhlasí z důvodu, že terasa již 

byla svévolně vybudovaná bez předchozího povolení. Komise rovněž nesouhlasí z důvodu, 

aby předešla dalšímu podobným případům v budoucnu. 

• Podněty MP 

- Nebyly vzneseny žádné podněty k řešení vůči přítomnému zástupci MP. 

• Podněty občanů 

- Proběhla diskuze nad možným budoucím negativním dopadem rekonstrukce křižovatky 

Pražská – Erenburgova. Občané rekonstrukci vítají, obávají se však, že s větší propustností 

dopravního uzlu dojde též k nárůstu vozidel na dnes již značně dopravně přetížené ulici 

Erenburgova. 

- Na podněty občanů se diskutovalo o budoucím trasování cyklostezky v okolí ulice 

Erenburgova (ve směru od nově plánovaného přejezdu pro cyklisty na křižovatce Přažská – 

Erenburgova). Na budoucí podobu cyklotrasy bude vznesen dotaz na olomouckého 

cyklokoordinátora Ing. Stanislava Loserta.  

- Občané požadují, aby při budoucí rekonstrukci ulice Erenburgova nekončil tichý asfalt 

u křížení s ulicí Vitáskova, ale aby byl položen v celé trase. Občané dále požadují, aby byla 

zachována zeleň podél betonové zdi, která tlumí odraz hluku z dopravy. 

- Občané se dotazovali, co vše zahrnuje plánovaná rekonstrukce ulice Pešinova. Předseda 

komise zjistí podrobnosti na odboru investic SmOl a poreferuje o nich na budoucím jednání 

komise. 

- Komise se zabývala neuklizeným listím v okolí Gymnázia Hejčín, Na Šibeníku a v ulici 

Ovesná. Komise požádá TSMO o zjednání nápravy. 
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- Občané navrhují osazení dopravního značení, které by zamezilo stání vozidel na ulici 

Tomkova před bytovým domem č. p. 39. Zákaz stání by mohl platit ve vymezeném čase od 

7:00 do 17:00, tedy v době, kdy je nejhustší doprava a stojící vozidla zde tvoří bariéru 

a vznikají kolony. 

- Komise se dohodla, že jednotliví členové vytipují místa – poškozené chodníky, které bude 

možné opravit z prostředků komise určených na opravy komunikací pro rok 2018. 

- Komise souhlasí s podnětem KMČ Řepčín na omezení dopravy na ulici Horní Hejčínská, 

které bude navazovat na opatření na ulici Řepčínská. Omezení by zahrnovala osazení 

dopravní značky B 13 - zákaz vjezdu vozidel nad 9 tun s dodatkovou tabulkou E 12 „mimo 

dopravní obsluhu“. 

- Občané i členové komise jsou rozhořčeni z plánu vymezení objízdných tras tranzitní 

kamionové dopravy. Ta by měla vést po ulici Na Trati, odbočovat na Tomkovu ulici a dále 

pokračovat na Ladovu ulici. Za účelem zjištění přesných informací a záměru ze strany 

magistrátu, má tajemník komise schůzku s náměstkem za dopravu RNDr. Alešem Jakubcem, 

Ph.D., aby mohl na následné schůzi referovat. 

V. Nové požadavky 

• Komise požaduje, aby byl v rámci rekonstrukce ulice Erenburgova položen tichý asfalt 

v celé délce ulice, nikoliv pouze po křižovatku s ulicí Vitáskova. V souvislosti s touto akcí 

komise dále požaduje zachování zeleně při betonové zdi na ulici Erenburgova. 

• Komise požaduje instalaci dopravního značení před domem č. p. 39 na ulici Tomkova při 

vjezdu z ulice Ladova (viz. bod 6 čl. IV). 

• úklid spadaného listí (viz. bod 5 čl. IV) – zajištění obstará KMČ sama. 

VI. Závěr 

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

 

Zapsal:  Jaroslav Rotter, předseda komise 

Schválil: Aleš Vánský, tajemník komise 

 


