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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 2. 10. 2018
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala pravidelné
jednání na 2. 10. 2018, 17:00 v budově sborovny Gymnázia Olomouc - Hejčín.
II. Prezentace
Přítomni: Mgr. J. Rotter (předseda), A. Vánský (tajemník), Ing. L. Lindner, J. Borek,
Mgr. R. Dvorský, Mgr. L. Podstatová, RNDr. L. Merta, Ph.D., Ing. H. Vacková, Mgr.
B. Vacková, Z. Koutná,
Neřítomni: L. Píchová, DiS, Mgr. V. Fales,
Hosté: občané, zástupce MP.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis ze zářijového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Majetkové záležitosti
- Komise neobdržela žádné žádosti k projednání.
• Podněty MP
- Zástupce MP potvrdil, že ve věci zářijového požadavku komise o preventivní opatření proti
nepřizpůsobivým osobám, které za účelem získání barevných kovů opalují kabely převážně
v okolí Mlýnského potoka, je průběžně konáno.
• Vyštěrkování pěšiny od Cyrilometodějského náměstí po ulici Pražská – členové komise
a občané namítají, že část vyštěrkování je provedena z nevhodného materiálu (směs velkých
kamenů a prachu). „Stavba“ zatím nebyla zástupcem komise převzata, bude řešeno s OSMK.
• Komise se dohodla se zástupci odborně znalých občanů na vypracování „koncepce dopravy“
– plánu jednotlivých kroků, které by měly přispět k odstranění/zmírnění problémů s dopravou.
Návrh by měl být předložen a dále diskutován na listopadovém jednání komise.
• Horní Hejčínská – napadané „ovoce“ na chodníku, zeleném pásu a silnici od č.p. 10 dále až
po ulici Řepčínská. Situace se opakuje každý rok, napadané hnijící plody téměř znemožňují
chůzi. Komise požaduje pravidelný úklid a návrh řešení – nahrazení hrušní vhodnějšími
stromy do městské zástavby. (Věc byla oznámena TSMO, a.s. – provozovna Místní
komunikace, čištění a zimní údržba dne 9. 10. 2018).
• Welnerova ulice – komise v prosinci 2017 požadovala instalaci mechanické překážky
k zabránění průjezdu automobilů po smíšené stezce pro pěší a cyklisty, požadavek byl znovu
vznesen v březnu a dubnu 2018. Odpověď OKR zněla, že věc bude konzultována s DI PČR
a následně bude navrženo patřičné opatření. Do dnešního dne nemáme žádnou zpětnou vazbu,
jak se řešení situace vyvíjí a zda bude vůbec přijato nějaké opatření. Komise požaduje
aktuální informace, zda byla věc projednaná, s jakým závěrem a kdy je možno čekat nějaký
výsledek.
• V zápise komise z 10. 10. 2017 je požadavek na opravu obrubníku na ulici Ladova 5 (vchod
z druhé strany), který byl poškozen při dopravní nehodě na začátku října 2017 (nejspíš noc ze
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4. na 5.) a o náhradu škody z povinného ručení viníka nehody. Obrubník není do dnešního dne
vyměněn a komise nemá o stavu požadavku žádné informace.
• Komise se dohodla na pořízení další informativní vitrínky, která bude umístěna vedle
plakátovací plochy u autobusové zastávky Ladova ve směru do centra. Další zvažovaná místa
byla U Anči a plácek na rohu ulic Tomkova a Ladova.
• Komise schválila dar pro ZŠ a MŠ Svatoplukova – nákup výtvarných pomůcek v hodnotě
cca 2.000,- Kč (dar je určen pro mateřskou školu). Nákup a předání zajistí předseda komise.
• KMČ informuje, že dne 25. 10. 2018 (čtvrtek) od 15:00 hod. proběhne v areálu Gymnázia
Olomouc – Hejčín akce k 100. výročí republiky - Strom svobody a dne 12. 11 2018 (pondělí)
od 14:00 se v obřadní síni olomoucké radnice uskuteční setkání hejčínských jubilantů.
V. Nové požadavky
• Pravidelný úklid napadaného ovoce z chodníku, zeleného pásu a silnice na Ulici Horní
Hejčínská (viz. bod 5 č. IV).
• Komise požaduje aktuální informace ve věci instalace mechanické překážky k zabránění
průjezdů na smíšené stezce pro pěší a cyklisty na ulici Wellnerova. Požadavek byl uplatněn
12/2017, 3/2018 a 4/2018 (viz. bod 6 č. IV).
• Oprava obrubníku na ulici Ladova (viz. bod 7 č. IV).
• Komise požaduje zřízení další vitrínky vedle plakátovací plochy u autobusové zastávky
Ladova ve směru do centra (viz. bod 8 č. IV).
VI. Závěr
Příští jednání komise proběhne dne 6. 11. 2018 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Olomouc Hejčín.
Zapsal:

Jaroslav Rotter, předseda komise

Schválil:

Aleš Vánský, tajemník komise
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