
 
 
 
 
 

Zápis z komise městské části č.3 – Hejčín,  konané dne 20.října 2010. 
 
 
Přítomni : p.Novotný,ing.Lindner,ing.Nepožitek,p.Toncrová,p.Borek 
Omluveni : p.Miklas,p.Příleská,p.Coufal 
Hosté : Policie ČR , MP Olomouc a  občané 
 
 
Program jednání :  
 
 
1/ Ukončení provozu f. Sita – svoz odpadů. 
 
Podle informací ,které komise obdržela od ing.Nepožitka bude v nejbližší době ukončen provoz f.Sita v areálu 
VOP Šibeník - tim bude odstraněn zdroj prachu a hluku v lokalitě ul.Erenburgova. 
 
2/ Regulace provozu na křižovatce U Anči. 
 
Komise po dohodě s Policií ČR požádá odbor dopravy o změnu nastavení křižovatky u Anči a to omezením 
provozu svět.signalizace 
.Komise navrhuje omezit  světelnou signalizací pouze na dobu dopr.špiček a to cca od 7 – 9 hod ráno a od 13 
do 16 hod odpoledne a to pouze ve všední dny.V sobotu a neděli by byla signalizace trvale vypnuta. 
K tomuto závěru jsme došli po konzultaci se zást. Policie ČR, která nezávisle na KMČ podá tento podnět na 
odbor dopravy MMOl. 
Při stále zapnuté signalizaci dochází ke zbytečnému ucpávání křižovatky v důsledku doběhových časů pro 
změnu jedntlivých světel.znamení. 
Navrhujeme prověřit ve zkušebním provozu po dobu cca 14 dní a potom provést vyhodnocení zda námi 
navrhovaná úprava má nějaký přínos pro zlepšení propustnosti této křižovatky. 
 
3/ Most přes Mlýnský potok. 
 
V důsledku zákazu průjezdu kamionů přes ul.Foesterovu dochází k využití trasy přes křižovatku U Anči , dále 
ul.Tomkovou  přes most na spoj.cestu mezi Hejčínem a Černovírem. 
Zde je situován bet.most přes Mlýnský potok,který však nemá žádné označení nosnosti. 
Komise požaduje osadit tabule o omezené nosnosti mostu a tím zamezit průjezd kamionů směrem z Hejčína na 
Černovír kde je pouze úzká a klikatá asfaltová cesta.kterou tyto kamiony svou váhou trvale ničí. 
 
4/ Úpravy – Mrštíkovo náměstí a ul. Horní hejčínská. 
 
Na spodní části Mrštíkova náměstí byla navezena nová ornice a zaseta tráva- pozemek bude předán TS Olomouc 
k provádění údržby. 
Na ul.Horní hejčínská – spojovací pěšina k DH bude rovněž  provedeno posečení travního porostu  a pozemek 
bude  předán  TS Olomouc provádění údržby.. 
 
 Příští jednání komise proběhne dne 24. listopadu 2010 v 16,00 hod  budova Gymnázia Hejčín.. 
 
 
                                                                                        Milan Novotný – předseda komise  


