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Komise městské části č. 3 Olomouc - Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 11. 4. 2017
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise) svolala pravidelné jednání na
11. 4. 2017, 17:00 v budově sborovny Gymnázia Hejčín.
II. Prezentace
Přítomni: Mgr. J. Rotter (předseda), A. Vánský, Ing. L. Lindner, RNDr. L. Merta, J. Borek,
Ing. H. Vacková, Mgr. V. Fales, L. Píchová DiS, Bc. L. Podstátová,
Omluveni: Mgr. R. Dvorský,
Neomluveni: Ing. J. Vlachová, Ing. D. Koribský,
Hosté: zástupce MPO a zástupce PČR, občané Hejčína
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z březnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Organizační záležitosti – komise schválila vypuštění prázdninových jednání (11. 7. a 8. 8.
2017) z důvodu problematického zajištění jednací místnosti v budově Gymnázia Hejčín.
• Připomínky pro policii – žádost komise o zjištění stavu v bezdomovecké komunitě za
Mlýnským potokem. Občané poukazují na hromadící se odpadky, hluk, kouř a zápach.
Komisi bylo sděleno, že se věc průběžně řeší, problematičtí BD se vykazují, ale vrací se zpět.
• Majetkové záležitosti – komise souhlasí s dlouhodobým pronájmem a následným
odprodejem části parcely parc. č. 457/1, k. ú. Hejčín panu Vasylu Falesovi. Žádost manželů
Zapletalových k prodeji nebo pronájmu části pozemku parc. č. 380/13, k. ú. Hejčín o výměře
cca 80 m2 bude projednána na dalším jednání komise dne 9. 5. 2017, a to z důvodu nedostatku
podkladů pro řádné posouzení věci.
• Občané i členové komise opakovaně upozorňují na neúnosný stav dopravy (snad jedna
z nejhorších v Olomouci) „U Anče“ - Erenburgova. Byl vznesen požadavek na vypracování
koncepce s konkrétními návrhy, jak situaci řešit a to i s ohledem na budoucí rozvoj (bytová
výstavba Pražská, Waldorfská škola, areál Na Šibeníku). V této souvislosti byla dále zmíněna
absence přechodu na ul. Pražská, což činí občanům Hejčína velké obtíže a havarijní stav
chodníků vedoucích okolo bývalého závodu AOZ.
• Obyvatelé ulice Matochova (domy 44 a 46) požadují zřízení parkovacích stání před blokem
domu v místě stávající zeleně (viz. příloha), parkovacích zálivů na ulici Erenburgova (směr
Pražská) a zrušení DZ „zákaz stání“ naproti garážím v ulici Matochova. Pokud by vybudování
nových parkovacích státní bránil nedostatek finančních prostředků, obyvatelé domů 44 a 46
ul. Matochova navrhují, že akci pokryjí z vlastních zdrojů.
• Občané Dolní Hejčínské poukazují na havarijní stav komunikací a kanalizace. Požadují
alespoň zjednosměrnění dopravy ve směru od „MOPOSu“ na ulici Tomkova (zákaz vjezdu
z Tomkové ulice).
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• Komise se zabývala skutečností, že na jaře a na podzim neproběhly v Hejčíně sběrové
soboty. Bylo dohodnuto, že na červnové jednání komise bude pozván ředitel TSO –
Bc. Petřík, aby výpadek akcí vysvětlil a garantoval, že do budoucna sběrové soboty budou
probíhat.
• Vnitroblok Ladova – komise nesouhlasí s odstraněním starého chodníku (bod 2 nacenění
TSO), neboť za situace, kdy v jiných částech městské části Hejčín chodníky chybí nebo jsou
ve špatném stavu, považujeme likvidaci chodníku, který jinak nepřekáží, za mrhání
finančních prostředků, které raději použijeme pro rekonstrukci stávajících, případně
vybudování nových chodníků.
• Opravy chodníků – vzhledem k absenci podkladů, které je nutno odeslat na TSO do konce
dubna, se komise dohodla, že shromáždí podklady a na neformálním jednání dne 18. 7. 2017
se dohodne, které chodníky budou opraveny z prostředků komise. Pokud se nepodaří
shromáždit podklady, komise využije již nerozpočtovanou akci „vnitroblok Ladova“, tak aby
finanční prostředky nepropadly a byly využity v městské části Hejčín.
V. Nové požadavky
• Zadání vypracování koncepce jak uspokojivě vyřešit dopravní situaci v místě křižovatky
„U Anči“ a Erenburgova (viz. bod 4 odst. IV).
• Posouzení návrhu občanů z ulice Matochova (viz. bod 5 odst. IV).
• Posouzení požadavků obyvatel ulice Dolní Hejčínská (viz. bod 6 odst. IV).
• Obnovení sběrových sobot v městské části Hejčín.
VI. Závěr
Příští jednání komise proběhne dne 9. 5. 2017 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Hejčín.
Zapsal:

Jaroslav Rotter, předseda komise

Schválil:

Aleš Vánský, tajemník komise

Příloha: zákres navrhovaných parkovacích míst v katastrální mapě
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