
  Zápis z komise městské části č. 3 – Olomouc- Hejčín konané dne 25.1.2012. 
 
 
Přítomni : Ing. I.Vlach - námětek primátora, M. Novotný, ing .R.Nepožitek, ing 
.L.Lindner,Mgr .B.Vacková, V.Coufal,A.Vánský,J. Werdichová, J. Borek,  
Omluveni : D. Gošová, JUDr. R. Zbíral, Mgr.M. Řehák, 
Hosté : MP a občané. 
 
1/ Dopravní situace ul.Erenburgova. 
 
Za účasti náměstka primátora pana ing. Ivo Vlacha byla projednávána situace na křižovatce U 
Anči a neúnosná situace v hustotě dopravní zátěže na ul.Erenburgova. 
Po diskusi bylo dohodnuto následující řešení : 

- bude provedeno sčítání projíždějících aut na ul. Erenburgova a křižovatky U Anči 
- po vyhodnocení bude cca na 3 dny vypnuta světelná signalizace, která tvoří fronty 

vozidel ze všech stran křižovatky. Toto opatření bude následně vyhodnoceno a přijata 
takové opatření, která zamezí tvoření front vozidel , ale zároveň umožní provoz MHD 

- na ulici Pešinova bude prověřena možnost jejího zjednosměrnění a tím zklidnění 
dopravy a ničení chodníků při míjení vozidel. 

 
2/ Ulice Horní hejčínská – parkování vozidel. 
Odbor dopravy MMOl požádal KMČ o stanovisko k omezení parkování vozidel na ul.H. 
hejčínská – pravá strana - požadavek vychází od vedení dopravního podniku a jeho odborové 
organizace , která požaduje omezení parkování s ohledem na provoz autobusu linky č.18 kdy 
dochází ke stále častějším střetům se zaparkovanými vozidly. 
KMČ souhlasí s omezením parkování v nepřehledném úseku, ale požaduje zachovat 
parkování rovném úseku a dále požaduje , aby odbor dopravy uplatnil požadavek na odbor 
koncepce a rozvoje na vybudování nového  odstavného parkoviště,  např. po pravé straně 
vjezdu do ul. Nová hejčínská, v místě kde je nyní stanoviště pro separovaný sběr. 
 
3/ Ulice Ladova- odpadkové koše. 
Na žádost občanů KMČ projedná s odborem živ.prostředí umístění nových odpadkových košů 
na ul.Ladova a ve vnitrobloku této ulice. 
 
4/ Pronájem pozemku. 
Správa nemovitostí Olomouc požádala komisi o vyjádření k pronájmu pozemku části parcely 
č.390/9 – zahrada a pozemek pod garáží – KMČ nemá k pronájmu připomínek. 
 
5/ Přechody pro chodce – Tomkova. 
Na jednání bylo dohodnuto, že bude podpořena petice  občanů na urychlení výstavby 
přechodů, které stále nejsou zrealizovány a hrozí zde reálné  nebezpečí úrazu hlavně starších 
občanů při přecházení této frekventované ulice.Realizací přechodů pro chodce dojde ke 
zklidnění dopravy v této centrální části Hejčína. 
 
 
Příští jednání komise proběhne dne 22. 2. 2012 v 16,00 hod – budova Gymnázia Hejčín. 
 
 
 
                                                                                   Milan Novotný – předseda komise 


