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Komise městské části č. 3 Olomouc - Hejčín 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 11. 12. 2017 
 
I. Zahájení jednání 

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

jednání na 11. 12. 2017, 17:00 v budově sborovny Gymnázia Hejčín.  

II. Prezentace 

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

RNDr. L. Merta, Ph.D., Z. Koutná, Ing. H. Vacková, 

Omluveni: Bc. L. Podstatová, L. Píchová, DiS, Mgr. R. Dvorský, Mgr. B. Vacková, 

Neomluveni: 

Hosté: občané. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z říjnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

- Komise souhlasí s návrhem, aby jubilanti byli od roku 2018 ke gratulaci zváni na radnici, 

namísto dosavadního obcházení členy Komise pro občanské záležitosti v místě bydliště. 

- Komise se dohodla, že počínaje od roku 2018 bude jednání probíhat 1. úterý v měsíci, 

namísto dosavadního 2. úterý v měsíci.  

• Podněty občanů 

- Občané připomínali neuklizené listí v okolí Gymnázia Hejčín, Na Šibeníku, v ulici Ovesná 

a dalších místech. Komise se touto záležitostí zabývala již na listopadovém jednání a v této 

věci byly požádány TSMO, a.s. o zjednání nápravy. 

- Komise obdržela podnět a žádost o pomoc ve věci padající opěrné zdi přiléhající k pozemku 

parc. č. 337/6, k. ú. Hejčín. Zeď leží nejspíš na pozemku parc. č. 343/1, k. ú. Hejčín, který je 

ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Opěrná zeď je v havarijním stavu a bezprostředně 

hrozí její zřícení. Komise žádá, aby byl stavebně technický stav posouzen a v případě, že se 

prokáže, že zřícení zdi je neodvratné, aby byla přijata nutná opatření k sanaci zdi, tak aby 

neohrožovala okolí. 

- Komise opakovaně obdržela stížnost na zneužívání stezky pro pěší a cyklisty na ulici 

Wellnerova motoristy z novostavby bytového domu. Tito neukáznění řidiči při výjezdu 

z bytového domu odbočí na stezku pro pěší a cyklisty a pokračují ve směru Ladova/Dolní 

Hejčínská, kde se přes přechod napojí na tuto komunikaci. Dochází tak k nebezpečným 

situacím a k ohrožení života a zdraví chodců a cyklistů, kteří oprávněně očekávají, že se na 

stezce auta nepohybují. Komise požaduje instalaci mechanické překážky, která by průjezdu 

vozidel danou lokalitou zabránila. Osazení této překážky navrhujeme v místě, kde ústí kovové 

schodiště z přilehlého parkoviště administrativní budovy, naproti plechového plotu areálu 

DPMO, a.s. Navrhované místo je přehlednější a nepůsobilo by kolizní situace, jak by tomu 

mohlo být v případě instalace překážky za místem styku stezky se silnicí na ulici 

Ladova/Dolní Hejčínská. 

- Na komisi se obrátili občané z domů v blízkosti křižovatky a železničního přejezdu 

„U Anči“. Z přejezdu nejprve zmizely kovové kryty odvodňovacích kanálků, následně byly 
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tyto kanálky zality asfaltem, který se však brzy uvolnil, případně poklesl a vznikly zde široké 

mezery, které při průjezdu vozidel způsobují značný hluk. Komise požaduje opravu přejezdu. 

- Občané upozornili komisi na špatný stav komunikace U Mlýnského potoka v místě za 

restaurací U Pelikána. Jsou zde výtluky a povrch je na mnoha místech nezpevněn. 

V. Nové požadavky 

• Komise požaduje přijmout opatření uvedená v bodu 2 čl. IV – havarijní stav opěrné zdi. 

• Instalace mechanické překážky k zabránění průjezdu automobilů na smíšené stezce pro pěší 

a cyklisty na ulici Wellnerova (viz. bod 3 čl. IV). 

• Opravy/úpravy přejezdu „U Anči“ (viz. bod 4 čl. IV). 

• Odstranění vad na komunikaci U Mlýnského potoka v místě za restaurací U Pelikána (viz. 

bod 5 čl. IV). 

VI. Závěr 

Příští jednání komise proběhne dne 2. 1. 2018 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Hejčín. 

 

Zapsal:  Jaroslav Rotter, předseda komise 

Schválil: Aleš Vánský, tajemník komise 

 


