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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 2. 1. 2018
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala pravidelné
jednání na 2. 1. 2018, 17:00 v budově sborovny Gymnázia Hejčín.
II. Prezentace
Přítomni: Mgr. J. Rotter (předseda), A. Vánský (tajemník), Ing. L. Lindner, J. Borek,
L. Píchová, DiS, Mgr. V. Fales, Bc. L. Podstatová, Z. Koutná, Ing. H. Vacková,
Nepřítomni: Mgr. R. Dvorský, Mgr. Blanka Vacková, RNDr. L. Merta, Ph.D.,
Hosté: občané, zástupce MP.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z prosincového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Majetkové záležitosti
- Komise neprojednávala žádné majetkoprávní záležitosti.
• Podněty MP
- Nebyly vzneseny žádné podněty k řešení vůči přítomnému zástupci MP.
• Podněty občanů
- Občané se dotazovali na budoucí rekonstrukci ulice Pešinova, co vše zahrnuje. Současný
stav kanalizace je v katastrofálním stavu a dochází zde často k haváriím. Bylo dohodnuto, že
podrobnosti budou uvedeny v lednovém zápisu z jednání komise. Na základě informací
z odboru investic SmOl bylo zjištěno, že stavební práce budou spočívat v rekonstrukci
komunikace a opravě kanalizace. Úpravy komunikace budou provedeny u křížení s ulicí
Erenburgova až po Cyrilometodějské nám. Na začátku a konci ulice je navrženo místo pro
přecházení. Rekonstrukce částečně zasáhne i do ulice Metodějská, kde je také navrženo místo
pro přecházení. Šířka vozovky bude sjednocena na 5,50 m a chodníkové obruby budou
zvýšeny ze současných 2-5 cm nad úrovní vozovky na standardní výšku. Navazující plochy
(chodníky, vjezdy a zelené plochy) budou opraveny pouze v rozsahu dotčení v délce cca 1m.
Stavba dále zahrnuje vybudování 9 ks uličních vpustí, rekonstrukce 6 ks vodovodních
přípojek a 22 odboček k domovním přípojkám kanalizace.
- Komise obdržela podnět o nezákonné likvidaci zeleně na ulici Erenburgova při betonovém
plotu bývalého areálu AOZ (naproti ulice Vitáskova). Byly vyřezány 2 zakrslé stříbrné
smrčky a část keřů. Zeleň tlumila odraz hluku projíždějících aut od betonové stěny a byla na
místě vysazena z prostředků komise. Vše bylo vysazeno s vědomím odboru životního
prostředí SmOl. Likvidace byla provedena zcela zbytečně, nejspíš v souvislosti
s plynovodem, který se v místě nachází. Kdo škodu způsobil, není zřejmé. Komise se
dohodla, že celou věc nechá prověřit Policií ČR a dále oznámí odboru životního prostředí
SmOl.
- Občané upozornili komisi, že před bytovými domy č. p. 11 a 12 na Cyrilské ulici je
nesečený pás zeleně (p.č. 390/8, k.ú. Hejčín).
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- Komise se na podněty občanů opakovaně zabývala neuklizeným listím. Z části Hejčína, kde
byl úklid listí urgován, již bylo odvezeno, část Hejčína je však stále neuklizena. Jedná se
zejména o ulici Pešinovu a dále o vnitroblok Ladova, kde je listí složeno na velké hromady
a vítr již uklizené listí roznáší po okolí. Komise požádá TSMO o zjednání nápravy.
- Komise se zabývala nepřehlednou situací na části ulici Tomkova a chybějícím vodorovným
dopravním značení.
- Komise projednávala zrušení lávky přes železniční trať mezi ulicemi Na Trati a Václavkova.
- Komise nesouhlasí s rozhodnutím Rady města Olomouce zrušit lávku bez náhrady. Lávka je
důležitou místní spojnicí a je zcela nezbytnou pro potřeby nejen občanů Hejčína, ale i dalších
městských částí (Komise připomíná, že lávka neleží v katastru Hejčína, ani nespadá pod
působnost KMČ Hejčín, zájem na zachování přístupnosti to však nijak nesnižuje).
- Dne 31. 1. 2018 v 17:00 bude v respiriu Gymnázia Hejčín promítán dokument Život začíná
po stovce. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
V. Nové požadavky
• Komise požaduje, aby TSMO uklidily pytle s odpadky, které jsou uloženy při chodníku na
Tomkové ulici (naproti Gymnázia Hejčín). Pytle odpadky naplnili zaměstnanci TSMO
a složili je k chodníku, ale k jejich odvozu již nedošlo. Není to poprvé, co se tak stalo. Toto
místo slouží pracovníkům TSMO jako dočasné úložiště, často se zde ale pytle povalují
i týdny, dochází k jejich poškození a vysypání.
• Komise požaduje zařadit do plánu údržby (sekání trávy) zelený pás před bytovými domy
č.p. 11 a 12 na Cyrilské ulici (p.č. 390/8, k.ú. Hejčín – v majetku SmOl). Zelený pás vede
souběžně s bytovými domy v šířce cca 1,5 m od komunikace.
• Komise požaduje zhotovení vodorovného dopravního značení – plné čáry – na ulici
Tomkova. Plná čára by měla začínat u křížení s ulicí Dolní Hejčínská a končit u kasáren.
Místo je nepřehledné, je zde „esíčko“ a řidiči často vjíždějí do protisměru. Umístěním
vodorovného dopravního značení by se situace stala přehlednější a předešlo by se tak
možným kolizním situacím protijedoucích vozů.
• Komise nesouhlasí s likvidací lávky přes železniční trať mezi ulicemi Na Trati a Václavkova
bez náhrady. Požadujeme zachování přístupnosti a to jakoukoliv formou (nová lávka,
úrovňové křížení). Tento požadavek je mimořádně důležitý a naléhavý!
VI. Závěr
Příští jednání komise proběhne dne 6. 2. 2018 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Hejčín.
Zapsal:

Jaroslav Rotter, předseda komise

Schválil:

Aleš Vánský, tajemník komise
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