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Komise městské části č. 3 Olomouc - Hejčín 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 2. 5. 2018 
 

I. Zahájení jednání 

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

jednání na 2. 5. 2018, 17:00 v budově sborovny Gymnázia Olomouc - Hejčín.  

II. Prezentace 

Přítomni: Mgr. J. Rotter (předseda), A. Vánský (tajemník), Ing. L. Lindner, J. Borek, 

Z. Koutná, Mgr. B. Vacková, Mgr. R. Dvorský, Bc. L. Podstatová, L. Píchová, DiS, RNDr. 

L. Merta, Ph.D., 

Neřítomni: Ing. H. Vacková, Mgr. V. Fales, 

Hosté: občané, zástupce MP. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z březnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Podněty MP 

- Zástupce MP ujistil, že požadavek Komise na kontrolu místa opakovaně vznikající skládky 

při ústí uličky z Mrštíkova náměstí k Mlýnskému potoku a o zvýšení pochůzkové činnosti 

v lokalitě je i nadále naplňován (viz. zápisy z března a dubna 2018). 

- Občané upozornili na majitele psa, který v rámci „výcviku“ ničí stromy vysazené v aleji Na 

Trati. 

- Komise upozornila na majitele psa z Řepčína, který svého psa nezvládá a vystavuje tak lidi 

a ostatní psy riziku napadení (ke kterému došlo už v minimálně 2 případech). 

• Z účasti na jednání Komise se s předstihem omluvil Bc. Miroslav Petřík (radní, garant 

Komise a ředitel TSMO, a.s.) a přislíbil účast na červnovém jednání Komise.  

• Aleš Vánský seznámil přítomné s poslední verzí navržených úprav spodní části Mrštíkova 

náměstí, kde došlo na žádost KMČ ke zvýšení původně navrhovaného počtu parkovacích 

míst. Tajemník komise rovněž upozornil, že projekt nepočítá s instalací veřejného osvětlení 

ve spodní části Mrštíkova náměstí a že VO by mělo být komisí bezpodmínečně požadováno. 

Po projednání se členové komise shodli, že instalace VO v této části musí být do projektu 

zahrnuta.  

• Občané upozornili na špatný stav lípy před domem č. 87/272 v ulici Na Trati. Strom se 

naklání a je vyhnilý.   

• Občané požadují rekonstrukci chodníku Na Trati v části mezi ulicemi Ovesná a Cyrilská. 

Chodník je zvlněný a dlažba je v některých místech ve špatném stavu. 

• Komise se zabývala opětovným vysazením stromků/zeleně mezi bytovou zástavbou a silnicí 

na ulici Pražská. Výsadba by měla nahradit zeleň vysazenou místními občany k odclonění 

hluku ze silnice, která byla z popudu OŽP odstraněna TSMO, a.s. 

• Předseda Komise prověří možnost opravy dřevěných dveří kapličky na Mrštíkově náměstí 

z prostředků SMOL. Zjištěné informace sdělí na červnovém jednání Komise. 

• Komise projednala možnost umístění značky „Obytná zóna“ při vjezdu na Mrštíkovo 

náměstí. 
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• Předseda informoval o stavu jednotlivých požadavků Komise na dopravní značení: 

Tomkova – výjezd na Ladovu – vodorovné dopravní značení (odbočovací pruh) – čeká se na 

stanovení dopravního značení silničním správním úřadem; otočení jednosměrky Dolní 

Hejčínská – zpracovává se, odpovědný pracovník, jež má tuto agendu na starost předpokládá 

realizaci až koncem roku, to je pro Komisi nepřijatelný termín a pokusí se věc uspíšit, aby 

byla realizovaná nejpozději po letních prázdninách; Wellnerova – instalace překážek 

zabraňující průjezdu vozidel smýšenou stezkou pro pěší a cyklisty – zpracovává se. 

• Jednání Komise byla přítomna Mgr. Lenka Linhartová ze společnosti SocioFactor s.r.o., 

která pro SMOL Odbor sociálních služeb provádí výzkum v oblasti „Rodinná politika na 

místní úrovni ve městě Olomouc“. Komise poskytla potřebnou součinnost a členové 

odpověděli na související otázky formou skupinového rozhovoru.  

• KMČ Hejčín pořádá dne 19. 5. 2018 akci věnovanou rocku a bigbítu Hejčínský hejkal. 

Tradičně je akce spojena s předprogramem pro malé v podobě loutkové pohádky z produkce 

Kašpárkovy říše Olomouc a výtvarnou soutěží pro děti „Hejkalova výtvarná dílna.“ Informace 

o akci jsou mimo jiné ve vitrínách KMČ a na webu www.hejcin.cz/hejkal. Jste srdečně zváni. 

V. Nové požadavky 

• Kontrola stavu lípy před domem č. 87/272 v ulici Na Trati pracovníkem OŽP a přijetí 

potřebných opatření. 

• Rekonstrukce chodníku Na Trati v části mezi ulicemi Ovesná a Cyrilská. 

• Výsadba stromků/zeleně na ulici Pražská. 

• Umístění značky „Obytná zóna“ při vjezdu na Mrštíkovo náměstí. 

• Zahrnutí instalace VO ve spodní části Mrštíkova náměstí do projektu rekonstrukce. 

VI. Závěr 

Příští jednání komise proběhne dne 5. 6. 2018 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Olomouc - 

Hejčín. 

 

Zapsal:  Jaroslav Rotter, předseda komise 

Schválil: Aleš Vánský, tajemník komise 

http://www.hejcin.cz/hejkal

