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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 12. 6. 2017
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise) svolala pravidelné jednání na
12. 6. 2017, 17:00 v budově sborovny Gymnázia Hejčín (přesunuto z původního termínu
13. 6. 2017).
II. Prezentace
Přítomni: Mgr. J. Rotter (předseda), A. Vánský, Ing. L. Lindner, RNDr. L. Merta Ph.D.,
J. Borek, L. Píchová DiS, Bc. L. Podstátová, Ing. H. Vacková,
Omluveni: Mgr. R. Dvorský, Ing. D. Koribský, Mgr. V. Fales,
Neomluveni: Ing. J. Vlachová.
Hosté: občané Hejčína, Bc. M. Petřík – garant KMČ 3 Olomouc – Hejčín, radní smOl.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z březnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Majetkové záležitosti
- komise souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 454, k. ú. Hejčín manželům Vlčkovým.
• Korespondence od občanů
- obtěžující hluk od sekaček, řezání dřeva atp. ve dnech pracovního klidu, členové se shodli,
že nezaznamenali hluk, razantně převyšující míru běžnou místních poměrů, nicméně si je
vědoma, že může docházet k lokálním výkyvům. Komise městské části tak vyzývá občany
k větší sousedské ohleduplnosti.
• Hostem jednání byl Bc. Miroslav Petřík – garant komise, radní statutárního města Olomouce
a ředitel Technických služeb města Olomouce, a.s. Bc. Petřík sdělil, že požadavky na úklid, je
možno zadávat dle el. formuláře na webových stránkách společnosti. Komise vznesla
požadavek na umístění odpadkových košů na cyklostezku kolem mlýnského potoka. Tento
požadavek bude předán na OŽP. Občané upozornili na výtluky v komunikaci Erenburgova
s požadavkem o nápravu. Bc. Petřík sdělil, že letos byla zadána projektová dokumentace na
opravu komunikace Erenburgova jako součást protihlukových opatření, v souvislosti
s nápravou nevhodného stavu, tak jak jej zjistilo měření hluku KHS. Samotná stavba by měla
proběhnout v roce 2018 (zatím zařazeno v návrhu rozpočtu na rok 2018). Pokud stavební
úpravy nezlepší nevyhovující stav na ulici Erenburgova, nastoupí od 6/2018 2. etapa
protihlukových opatření (realizace v roce 2019). Zatím však není zřejmé, jaká konkrétní
opatření by 2. etapa zahrnovala. Opatření se však týkají pouze úseku od křižovatky U Anči po
ulici Vitáskova. Občané dále navrhli, aby byla ulice Erenburgova zařazena v zimní údržbě do
kategorie prvního sledu, neboť je zde spád a namrzáním vznikají nebezpečné situace. Komise
vznesla návrh vůči garantu komise, že by bylo vhodné, aby se jednání komise účastnil alespoň
1 za půl roku. Tento požadavek byl přijat vstřícně.
• Komise projednala a schválila umístění pamětní desky na Mayovu vilu. Odbor majetkový,
právní a správních činností olomouckého kraje vydal souhlas s umístěním pamětní desky,
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které přeposlal na vědomí dotčeným odborům a správci objektu. KMČ děkuje řediteli ÚSP
Klíč panu PaedDr. Petru Matuškovi, Ph.D. za ochotu a za podporu s umístění pamětní desky.
Pamětní deska bude po zhotovení uskladněna a ve vhodný termín umístěna.
V. Nové požadavky
• Osazení košů na odpadky u cyklostezky podél Mlýnského potoka v Hejčíně.
• Vybudování veřejného osvětlení kolem chodníku/cyklostezky od mostu Jarmily Glazarové
až k tenisovým kurtům, kdy stezka ústí do ulice Dolní Hejčínská.
• Přistavení žlutého kontejneru na plast do prostoru „vnitrobloku Ladova“.
• Komise žádá, aby autobusová linka č. 20 obsluhovala nejenom zastávku „Na Šibeníků“, ale
i zastávku „Na Trati“ v obou směrech. Důvodem je mimořádně obtížné přecházení křižovatky
U Anči, kde každé „zbytečné“ přecházení je citelným zbrzděním dopravy nejvytíženější a
hlavně přetížené křižovatky v Hejčíně. Komise se domnívá, že v minulosti byly obě zastávky
mnohem blíže křižovatky, což mohlo vést ke zrušení obsluhy zastávek „Na Trati“. Dnes, po
stavebních úpravách, jsou zastávky od sebe již vzdáleny tak, že požadavek na jejich obsluhu
je dostatečně oprávněný.
VI. Závěr
Příští jednání komise proběhne dne 12. 9. 2017 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Hejčín.
Zapsal:

Jaroslav Rotter, předseda komise

Schválil:

Aleš Vánský, tajemník komise
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