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Komise městské části č. 3 Olomouc - Hejčín 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 4. 12. 2018 
 

I. Zahájení jednání 

Nově jmenovaná předsedkyně svolala jednání Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín 

(dále též komise nebo KMČ) na 4. 12. 2018, 17:00 v budově Gymnázia Olomouc - Hejčín.  

II. Prezentace 

Přítomni: Z. Koutná (předsedkyně), A. Vánský, Mgr. J. Rotter, Ing. L. Lindner, RNDr. 

L. Merta, Ph.D., Mgr. et Mgr. T. Ošťádalová, Ing. arch. R. Liška, Mgr. M. Zelenka, LL.M., 

J. Werdichová, P. Pavlík, 

Nepřítomni: Bc. J. Machus 

Hosté: zástupce MP, občané. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z listopadového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Majetkové záležitosti 

- Komise nesouhlasí s nájmem části pozemku parc. č 401/15, k. ú. Hejčín o výměře 15 m
2
, ve 

vlastnictví statutárního města Olomouce manželům Pastorkovým za účelem zřízení 

parkovacího stání. Případný souhlas by se mohl stát precedentem pro vznik dalších 

nelegálních parkovacích stání na úkor zeleně. 

- Komise souhlasí s výpovědi pachtu pozemku parc. č 401/6, k. ú. Hejčín o výměře 104 m
2
, 

ve vlastnictví statutárního města Olomouce manželům Pastorkovým. 

- Komise souhlasí s odprodejem, případně pachtem pozemku parc. č 158/4, k. ú. Hejčín 

o celkové výměře 149 m
2
, ve vlastnictví statutárního města Olomouce Ing. Alexandru 

Zarivnijmu. 

- Žádost Římskokatolické farnosti Olomouc, ve věci nájmu pozemku parc. č. 380/23, k. ú. 

Hejčín o celkové výměře 2.546 m
2
, bude projednaná na příštím jednání komise, které se 

uskuteční 8. 1. 2019. Odloženo z důvodu bližšího seznámení se členů komise s projednávanou 

záležitostí. 

• Podněty MP 

- Na přítomného zástupce MP nebyly ze strany komise i občanů vzneseny žádné připomínky. 

• Komise schválila termíny jednání v roce 2019. 

• Komise zvolila zástupcem předsedkyně komise Aleše Vánského. 

• Komise pověřila správou nástěnky v Pešinově ulici Janu Werdichovou a správou nástěnky 

v Tomkově ulici Aleše Vánského.  

• Zpracováním zápisů byl pověřen Mgr. Jaroslav Rotter. Protože byl pověřen až dodatečně 

v průběhu jednání, prosincový zápis vytvořil na základě poznámek a podkladů dodaných 

předsedkyní komise a členem komise Pavlem Pavlíkem, který se původně nabídl jako 

zapisovatel. 

• Občané ulice Erenburgova v průběhu jednání komise vyjádřili nesouhlas s položením 

tichého asfaltu v rámci rekonstrukce ulice pouze na půlce trasy, požadují položení tichého 

asfaltu po celé trase ulice. Komise pověřila zjistit podrobnosti Mgr. Jaroslav Rottera. 
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V průběhu tvorby zápisu bylo zjištěno, že stavba zahrnuje pouze rekonstrukci úseku ulice 

Erenburgova od křižovatky U Anči po křižovatku s ulicí Vitáskova + 3-5 m směrem k ulici 

Pražská. Tichý asfalt bude položen v celé délce trasy. Úsek od křížení ulice Erenburgova 

s ulicí Vitáskova po ulici Pražská není součástí rekonstrukce. Věcí se Komise zabývala již 

14. 11. 2017 a návrh občanů, aby tichý asfalt nekončil u křížení s ulicí Vitáskova, ale byl 

položen v celé trase, Komise zahrnula do požadavků, stejně tak jako zachování zeleně podél 

betonové zdi, která tlumí odraz hluku z dopravy. V současné době se rekonstrukce této části 

ulice Erenburgova nechystá a nejsou schváleny ani finance na projekční práce. Komise se 

touto věcí bude zabývat na příštím jednání v lednu 2019. 

• Zrušení přechodu pro chodce na ulici Erenburgova (při ulici Pešinova). K odstranění 

přechodu došlo při kolaudaci rekonstrukce ulice Pešinova, ačkoliv projekt na tuto akci 

odstranění přechodu vůbec nezahrnoval. Komise se zrušením přechodu nesouhlasí a bude 

trvat, aby byl obnoven v rámci plánované rekonstrukce ulice Erenburgova v roce 2019. 

• Komise se zabývala současným stavem ulice Dolní Hejčínská. KMČ Hejčín a občané 

dlouhodobě usilují o změnu směru zavedené jednosměrky, ke kterému mohlo dojít právě 

v těchto dnech, neboť proces otočení prošel celým „kolečkem“ a získal všechna povolení 

včetně souhlasu dopravního inspektorátu. Žádost na úpravu stanovení dopravního značení 

však byla těsně před realizací stažena na pokyn RNDr. Ladislava Šnevajse s argumentem, aby 

o směru jednosměrky rozhodla komise v novém složení. Více než roční snažení KMČ Hejčín 

a naděje stovek občanů Hejčína, včetně petentů, tak byla zhatěna. Komise se tedy dohodla, že 

o směru jednosměrky bude znovu hlasovat na lednovém jednání, aby se s problematikou 

mohli náležitě seznámit i noví členové komise. Část občanů trvá na zachování stávajícího 

vedení jednosměrky a poukazují na havarijní stav kanalizace a vozovky. Kanalizace 

a vozovku bude řešit připravovaná celková rekonstrukce ulice. Komise zjistila, že i plánovaná 

rekonstrukce počítá se stávajícím vedením jednosměrky. Tato věc bude projednaná rovněž na 

lednovém jednání a přijaté usnesení bude uvedeno v požadavcích komise.   

• Komise pověřila předsedkyni Zuzanu Koutnou zjistit podrobnosti k rekonstrukci křižovatky 

Pražská – Erenburgova a k dalším plánovaným projektům v Hejčíně a připravit informace pro 

členy komise a občany na lednové zasedání. K tomuto bodu poskytne informace Ing. Martin 

Luňáček z Odboru strategie a řízení, oddělení strategického rozvoje Magistrátu SMOl, který 

přislíbil účast na lednovém jednání KMČ. 

V. Nové požadavky 

• Komise požaduje, aby rekonstrukce ulice Erenburgova zahrnovala obnovení přechodu pro 

chodce mezi ulicemi Pešinova a Zrinského. 

VI. Závěr 

Příští jednání komise proběhne dne 8. 1. 2019 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Hejčín. 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise  

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 


