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Komise městské části č. 3 Olomouc - Hejčín 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 6. 3. 2018 
 

I. Zahájení jednání 

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

jednání na 6. 3. 2018, 17:00 v budově sborovny Gymnázia Olomouc - Hejčín.  

II. Prezentace 

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

Z. Koutná, Mgr. B. Vacková, Mgr. R. Dvorský, Bc. L. Podstatová, Ing. H. Vacková, 

Nepřítomni: Mgr. V. Fales, L. Píchová, DiS, RNDr. L. Merta, Ph.D., 

Hosté: občané, zástupce MP. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z únorového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Podněty MP 

- Komise upozornila na opakovaně vznikající skládku při ústí uličky z Mrštíkova náměstí 

k Mlýnskému potoku. Komise v této souvislosti požádala zástupce MP o zvýšení pochůzkové 

činnosti v lokalitě. Komise dále požádala doložení výkazu pochůzkové činnosti MP v Hejčíně 

na příštím jednání. 

- Komise požádala o kontrolu stání vozidel na ulici Tomkova před křížením s ulicí Ladova. 

• Komise se dohodla na pozvání zástupců Rady města Olomouce na jednání Komise. 

Dubnového jednání by se měl zúčastnit Bc. Miroslav Petřík (radní, garant Komise a ředitel 

TSMO, a.s.). Na květnové nebo červnové jednání Komise bude pozván Mgr. Filip Žáček 

(zatím oficiálně nepotvrzeno). 

• Plánovaná rekonstrukce ulice Pešinova – vodovodní přípojky budou nově vybudované 

pouze po hranice pozemků. Nové vedení bude naspojkováno na stávající přípojky (redukce 

v případě odlišných dimenzí stávajícího potrubí).  

• V souvislostí s rekonstrukcí ulicí Pešinova dojde k úplné uzavírce místní komunikace ve 

dnech 2. 4. – 14. 5. (I. a II. etapa), 7. 5. – 17. 6. (III. etapa) a 11. 6. – 16. 7. (IV. etapa). 

Schéma DZ je přílohou zápisu. 

• Přechod pro chodce na ulici Tomkova (u Mrštíkova náměstí) – v nejbližší době bude 

vypsaná veřejná zakázka na zpracování projektu. 

• Erenburgova ulice – dle sdělení odboru investic v rámci připravované rekonstrukce probíhají 

ještě některé projekční práce. V roce 2018 by měla proběhnout veřejná zakázka na 

dodavatele. Pokud nedojde k neočekávaným komplikacím, realizace stavby by měla být 

zahájena ještě v roce 2018.    

• Otočení jednosměrky v ulici Dolní Hejčínská, které prosazuje Komise a bylo podpořeno 

peticí, je v současnosti předmětem jednání Rady města Olomouce. 

• Komise dostala podnět od občanů na nečitelnou a zašlou ceduli „ulice Ovesná“. Požadavek 

vyřídil již před jednáním Komise tajemník Aleš Vánský. Cedule bude obnovena.  

• Občané se opět obrátili na Komisi s požadavkem na zachování průchodnosti v místě zrušené 

lávky nad železniční tratí na Nové Ulici. Občané vyjádřili nespokojenost a nesouhlas s jedním 



 Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín 
  
 

 
www.hejcin.cz 

 

 

z diskutovaných návrhů řešení - vybudování podchodu. Komise dále trvá na svém postoji 

a zachování průchodnosti v místě zrušené lávky nad železniční tratí na Nové Ulici a nalezení 

řešení, považuje za prioritu své činnosti v následujícím období. Tato záležitost bude i jedním 

z tématu, kterým by se měla zabývat na jednání s pozvanými hosty z Rady města Olomouce. 

• Setkání jubilantů proběhne letos na podzim na radnici. Bližší termín bude upřesněn 

v některém z následujících zápisů.  

• Komise se dále zabývala svým požadavkem z prosincového jednání na instalaci mechanické 

překážky k zabránění průjezdu automobilů na smíšené stezce pro pěší a cyklisty na ulici 

Wellnerova. Komise dále zjistila, že na stezku vjíždí vozidla i z parkoviště ve „vnitrobloku“ 

nových bytových domů č. 27 a 29 na ulici Wellnerova. Komise požaduje opatření, které by 

tomu zabránilo. 

• Komise připomíná občanům, že sběr bioodpadu v Hejčíně byl zahájen dne 6. 3. 2018. Dne 

24. 3. 2018 proběhne jarní sběrová sobota. Sběrová místa budou na parkovišti před poštou na 

Ladové ulici a na Cyrilometodějském náměstí.  

V. Nové požadavky 

• Urgence požadavku z prosincového jednání Komise: Instalace mechanické překážky 

k zabránění průjezdu automobilů na smíšené stezce pro pěší a cyklisty na ulici Wellnerova. 

Komise dále požaduje i opatření, které by zamezilo vjezdu na stezku automobilům 

z parkoviště mezi novými obytnými domy č. 27 a 29 (viz. bod 10 čl. IV). 

VI. Závěr 

Příští jednání komise proběhne dne 3. 4. 2018 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Olomouc - 

Hejčín. 

 

Zapsal:  Jaroslav Rotter, předseda komise 

Schválil: Aleš Vánský, tajemník komise 




