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Komise městské části č. 3 Olomouc - Hejčín 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 1. 11. 2018 
 

I. Zahájení jednání 

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

1. 11. 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. L. Podstatová, RNDr. L. Merta, Ph.D., Ing. H. Vacková, Mgr. B. Vacková, Z. Koutná, 

Mgr. V. Fales, 

Nepřítomni: L. Píchová, DiS, Mgr. R. Dvorský, 

Hosté: občané. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z říjnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Majetkové záležitosti 

- Komise souhlasí s pachtem části pozemku parc. č 380/130, k. ú. Hejčín, ve vlastnictví 

statutárního města Olomouce žadatelům Mgr. Andree Bětákové a Petru Coufalovi za účelem 

užívání zahrádky. 

• Komise navázala na říjnové jednání s občany ve věci zpracování „koncepce dopravy“ – 

plánu jednotlivých kroků, které by měly přispět k odstranění/zmírnění problémů s dopravou. 

Debatovalo se o jednom s dílčích kroků – vybudování nového křížení u Globusu na Pražské 

ulici. Komise zatím nemá žádné ucelené informace, problematické jsou prý i majetkové 

vztahy, věc je v kompetenci Olomouckého kraje. 

• Horní Hejčínská – zvýšená doprava z důvodu uzavírky silnice II/446 z Černovíru do 

Chomoutova. Řidiči místo nařízené objížďky jezdí přes Horku a v Olomouci Řepčínskou ulicí 

a dále do centra ulicí Horní Hejčínská. Tvoří se kolony, hluk prach a vibrace obtěžují občany 

vysoce nad míru přiměřenou poměrům. Odbor koncepce sdělil, že v této věci nemůže nic 

učinit, ale že má příslib od investora akce, že oprava silnice II/446 bude dokončena asi o 14 

dní dříve oproti původnímu záměru (7. 12. 2018).  

• Na základě požadavku komise probíhá obměna laviček ve vnitrobloku Ladova. 

• Opravena silnice a chodník, včetně odvodnění ve vnitrobloku Ladova při Mayově vile 

z prostředků RMO. 

• Naproti gymnázia se hromadí sesbíraný odpad. Komise předpokládala, že jde o odpad 

sesbíraný pracovníky TSMO, a.s. a připravený k odvozu. Dle sdělení TSMO, a.s. – úseku 

Veřejná Zeleň se lokalitě náležitě věnují, pravidelně ji čistí a sesbíraný odpad nenechávají na 

místě, ale okamžitě odváží k likvidaci. V tomto případě se tedy nejednalo o akci TSMO, a.s. 

Na stejném místě se podobná hromada odpadu objevila i opakovaně v minulosti, pokud 

vznikne další, stačí vyzvat TSMO, a.s. – úsek Veřejná Zeleň k odvozu odpadu, tak jako 

v tomto případě. Kdo odpad sbírá není jasné. 
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• KMČ informuje, že dne 25. 10. 2018 (čtvrtek) od 15:00 hod. proběhla 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 uskutečnilo 1. setkání hejčínských jubilantů. 

• Komise na svém posledním jednání ve stávajícím složení zhodnotila, co občany Hejčína 

nejvíc trápí. Shodla se, že nejpalčivější je problém s dopravou a že ve snaze o jeho odstranění 

nebo alespoň zmírnění bude plynule pokračovat i nová komise, zejména pak „koncepcí 

dopravy“ – spoluprací komise a odborně znalých občanů. Nepříjemné je rovněž odstranění 

lávky nad tratí mezi ulicemi Václavkova a Na Trati. Místo sice nespadá přímo pod KMČ 

Hejčín (KMČ Olomouc – západ) a leží v k. ú. Nová Ulice, absence přechodu však výrazně 

dopadá i na občany Hejčína. Nová komise by měla navázat na dosavadní snahu a spolupráci 

více komisí o vybudování nového úrovňové křížení pro pěší, tak aby nebyla omezena 

dostupnost lokality.   

V. Nové požadavky 

• bez požadavků 

VI. Závěr 

Příští jednání komise proběhne dne 4. 12. 2018 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Olomouc – 

Hejčín (termín jednání se může změnit s ohledem na vznik nové komise v závislosti na 

jmenování členů RMO). 

 

Zapsal:  Jaroslav Rotter, předseda komise 

Schválil: Aleš Vánský, tajemník komise 


