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Komise městské části č. 3 Olomouc - Hejčín 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 12. 9. 2017 
 
I. Zahájení jednání 

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

jednání na 12. 9. 2017, 17:00 v budově sborovny Gymnázia Hejčín.  

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, Mgr. R. Dvorský, Mgr. 

V. Fales, Z. Koutná, 

Omluveni: 

Neomluveni: Mgr. Blanka Vacková. 

Hosté: občané, zástupce MP. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z červnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Majetkové záležitosti 

- komise nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č. 332/8, orná půda a parc. č. 336/7, zahrada, 

oba k. ú. Hejčín. Na pozemcích se nachází účelová komunikace vybudovaná z prostředků 

KMČ. 

- komise nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č. 380/136, ostatní plocha a parc. č. 401/28, 

orná půda, oba k. ú. Hejčín. 

- komise souhlasí s rozšířením stávajícího nájmu pozemků společnosti Jezdecký areál 

Olomouc, s.r.o. o pozemky parc. č. 111/26, ostatní plocha, parc. č. 468, ostatní plocha, oba 

k. ú. Hejčín a pozemku parc. č. 128/5, ostatní plocha, k. ú. Lazce. 

• Předseda komise seznámil členy komise a přítomné občany s materiálem, který obdržel od 

náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka, který se týká budoucí rekonstrukce ulic Pešinova 

a Erenburgova. Jedná se o návrh usnesení ze schůze Rady města Olomouce ze dne 26. 7. 

2017.  

• Komise obdržela podnět k odstranění vulgárního nápisu na bytovém domě v ulici Ladova. 

Bylo dohodnuto, že odstranění nápisu se pokusí zajistit Mgr. Roman Dvorský. 

• Komise z podnětu občana projednala obnovení lavečky u domu č. 5 na Ulici Jarmily 

Glazarové. Původní z roku cca 1978 je ve špatném stavu. 

• Komise se zabývala inzertním článkem uveřejněných v Olomouckých listech (9/2017, 

str. 15) o plánované výstavbě nového kaskádového domu. Obsah článku komise považuje za 

lživý a manipulativní. Komise, ve shodě se zájmy obyvatel místní části Hejčín, se stavbou 

kaskádového domu v předmětné lokalitě nesouhlasí. 

• Komise projednala možné změny v trasách linek MHD. 
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• Komise schválila rozpočet na kulturní akce v roce 2017. Jedná se o zasazení památečných 

kamenů před Mayovu vilu, nasvícení vánočního stromu v areálu Gymnázia Hejčín, koncert 

v restauraci U Pelikána a soutěž pro děti. 

V. Nové požadavky 

• Komise požaduje obnovení lavečky u domu č. 5 na Ulici Jarmily Glazarové. Původní z roku 

cca 1978 je ve špatném stavu. 

• Komise v minulosti požádala, zda by autobusová linka č. 27 do Globusu nebyla vedena 

přímo po ulici Pražská, ale aby sjela z ulice Foerstrova na tř. Míru, pak odbočila do ulice Na 

Šibeníku a pak přes ulici Erenburgova by pokračovala po ulici Pražská dále původní trasou do 

Globusu. Tímto řešením by se výrazně zvýšila veřejná dopravní obslužnost Hejčína. Komise 

na stanovisku dále trvá a chce informaci, jak byl požadavek v minulosti zodpovězen. 

• Komise navrhuje, aby autobusová linka č. 21 nejela ve směru od Hlavního nádraží po své 

stávajíc trase na ulici Lazecká, ale aby projela spojkou mezi Černovírem a Hejčínem, projela 

Tomkovou ulicí a dále by se napojila na svou původní trasu. Tímto opatřením by se napravila 

absence veřejné dopravní obslužnosti v okolí ulice Jarmily Glazarové. 

VI. Závěr 

Příští jednání komise proběhne dne 10. 10. 2017 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Hejčín. 

 

Zapsal:  Jaroslav Rotter, předseda komise 

Schválil: Aleš Vánský, tajemník komise 

 


