Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 5. 2. 2019
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala jednání na
5. 2. 2019, 17:00 hod. v budově sborovny 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, J. Werdichová, P. Pavlík,
Bc. J. Machus,
Nepřítomni: Mgr. M. Zelenka, LL.M.,
Hosté: zástupce MP, občané.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z lednového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Organizační záležitosti
- Komise souhlasí s hlasováním Mgr. M. Zelenky, LL.M. v nepřítomnosti ve věci změny
směru vedení jednosměrky v ulici Dolní Hejčínská. Z jednacího řádu (bod 9) nevyplývá, že na
jednání komise mohou jednat pouze přítomní členové komise. K přijetí návrhu je potřeba
nadpoloviční většina všech členů komise, nikoliv přítomných.
• Majetkové záležitosti
- Komise neobdržela žádné žádosti k projednání.
• Podněty MP
- Wolkerova ulice – stání vozidel na zelené ploše podél smíšené stezky pro chodce a cyklisty
řeší MMOl jako přestupek.
- Graffiti kolem Mlýnského potoka – bude provedena preventivní kontrola, která se zaměří
rovněž na BD komunitu na druhém břehu (dle sdělení MP se jedná o neškodné lidi, které mají
pod kontrolou).
- MP prověří „vrak“ naproti vjezdu do garáží domu Glazarova 11.
- Aleš Vánský se pokusí zajistit účast PČR na jednání komise.
• Komise schválila změnu směru vedení jednosměrky v ulici Dolní Hejčínská tak, aby
doprava byla vedena z ulice Tomkova na křižovatku s ulicí Ladova. Pro změnu hlasovalo 10
členů komise (9 přítomných + 1 nepřítomný a 1 člen komise se zdržel hlasování). Proti
návrhu nehlasoval žádný z 11 členů komise. Hlasování je tak totožné jako předchozí z 10. 10.
2018, které proběhlo v jiném složení komise z minulého volebního období. Dva přítomní
obyvatelé ulice Dolní Hejčínská vyjádřili s hlasováním komise nesouhlas.
• KMČ nesouhlasí s došlým návrhem vyznačení příčných čar v ulici Na Šibeníku při výjezdu
z ulice Sobieského a Olbrachtova. KMČ doporučuje neoprávněné stání aut, která brání ve
výhledu, řešit individuálně oznámením MP/PČR. Místo se nachází mimo městskou část
Hejčín a spadá pod KMČ Olomouc – západ.
• Občané požadují doplnění chybějících stromů v ulici Na Trati. Komise věc prověřila na
místě a bylo zjištěno, že chybí asi 8 stromů. Komise už v minulosti podobný požadavek
vznesla.
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• Předsedkyně komise obdržela podnět občanů na výrazný štěkot psa, který mimořádně
obtěžuje občany na ulici Jarmily Glazarové. Komise se pokusí domluvit majiteli psa a situaci
urovnat.
• Komise byla informovaná o připravované petici za rekonstrukci ulice Dolní Hejčínská.
• Komise se opakovaně zabývala náhradou stržené lávky na ulici Václavkova. Komise nadále
trvá na svém požadavku zřídit zde úrovňové křížení. Komise pověřila předsedkyni vyzvat
více předsedů komisí městských částí ke společnému postupu, aby tento požadavek silněji
rezonoval a Rada města Olomouce se jím zodpovědně zabývala.
• Mrštíkovo náměstí – přechod – v současné chvílí zbývá majetkoprávní vypořádání jednoho
pozemku. Sporná situace okolo vjezdu AČR již byla vyřešena. Pro letošní rok jsou schválené
finanční prostředky pouze na projektovou dokumentaci. Realizace není v plánu investic pro
rok 2019.
• Občané navrhli vybudovat chybějící chodník mezi čerpací stanicí a budovou BEST
Sportcentrum. Jedná se o pozemek ve vlastnictví SMOl parc. č. 1116/2, k. ú. Nová Ulice, na
kterém je v současné době vyšlapaná pouze pěšina. Téma bude znovu projednáno na
březnovém jednání, kdy bude rozhodnuto o zařazení akce do rozpočtu komise na opravy pro
rok 2018.
• Komise se zabývala poškozováním nemovitostí na ulici Horní Hejčínská, kdy v důsledku
tajícího sněhu nahrnutého ke krajnici a rozstřikující solanky dochází k poškozování fasády,
oken a dveří okolních domů touto agresivní chemickou směsí. Nemovitosti se nachází ve
velmi těsném sousedství komunikace.
• Instalace zařízení zamezující neoprávněnému vjezdu automobilů na smíšenou stezku pro
chodce a cyklisty na ulici Wellnerova. Komise nemá žádnou zpětnou vazbu, proto bude
požadavek znovu urgovat.
• Předsedkyně informovala o rozpočtu komise pro rok 2019. Na opravy chodníků a kulturní
akce je vyčleněno tak jako v minulosti 300 tis. Kč a 150 tis. Kč. Nová položka v rozpočtu je
300 tis. Kč na estetizaci, ze které je možné hradit opravy a úpravy hřišť, autobusových
zastávek a podob., restaurování kulturních památek atd. Prostředky na estetizaci jsou nová
složka rozpočtu komise a její obsah a způsob využití bude na následujících jednání upřesněn.
• Komise informuje, že na březnovém jednání bude rozhodovat o opravách chodníků
v Hejčíně a vyzývá občany, aby konkrétní úseky chodníků navrhli a případně se vyjádřili
k využití prostředků na estetizaci. Návrhy doručte na emailovou adresu: kmc03@olomouc.eu.
• Členové komise navrhují využít prostředky na estetizaci na opravu dveří kapličky na
Mrštíkově náměstí. V roce 2018 byla podána žádost o opravu dveří z prostředků OMAJ.
Komise pověřila předsedkyni prověřit stav žádosti. Výhodnější by bylo opravit dveře kapličky
z prostředků OMAJ a komisní rozpočet na estetizaci využít jinak.
• Předsedkyně komise seznámila přítomné se záměrem Rady města Olomouce setkávat se
v průběhu volebního období s jednotlivými komisemi a občany. V případě Hejčína je takové
společné jednání plánované na 1. kvartál 2020. Setkání se uskuteční v prostorách KMČ
v Řepčíně (suterén bývalé chirurgie) společně pro KMČ Hejčín a KMČ Řepčín.
• Komise souhlasí s pokračováním slavnostního setkávání jubilantů z Hejčína v obřadní síni
olomoucké radnice (první setkání proběhlo v říjnu 2018).
• Komise oznamuje možnost přispívat do Radničních listů. Uzávěrka březnového čísla, které
bude vycházet 4. 3. 2019, je 18. 2. 2019. Březnový příspěvek se nejspíš nepodaří ve lhůtě
připravit. Pokud by ale měl někdo ze členů komise nebo z řad občanů zájem přispívat
v dalších vydáních, může kontaktovat komisi na emailové adrese: kmc03@olomouc.eu.
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• Komise schválila nové členy: Mgr. et Ing. H. Vackovou a P. Minaroviče. Schválené členy
musí jmenovat Rada města Olomouce.
• KMČ připravuje v roce 2019 kulturní akce: 5 ročník Hejčínského Hejkala (květen), Den
otevřených dveří CPSS (kasárna v Hejčíně), koncert skupiny Calibos, 100 let sloučení
Hejčína a Řepčína s Velkou Olomoucí (27. 7. 2019) a Hejčínský punč. Upřesnění informací
a termínu konání proběhne na následujících jednání komise.
V. Nové požadavky
• KMČ Hejčín požaduje v co nejbližším termínu změnu směru jednosměrky na ulici
Dolní Hejčínská tak, aby doprava byla vedena z ulice Tomkova na křižovatku s ulicí
Ladovou.
• Doplnění chybějících stromů v aleji na ulici Na Trati.
• Provádět zimní údržbu (úklid sněhu) i na přístupové cestě ke škole Vejdovského.
• Komise požaduje přizpůsobit zimní údržbu komunikace na ulici Horní Hejčínská, tak aby
nedocházelo k poškozování nemovitostí v těsném sousedství komunikace nebo přijmout
takové opatření, které by takovému poškozování zabránilo.
• Instalace zařízení zamezující neoprávněnému vjezdu automobilů na smíšenou stezku pro
chodce a cyklisty na ulici Wellnerova. Tento požadavek byl vznesen již několikrát v minulosti
(11. 12. 2017, 6. 3. 2018, 3. 4. 2018 a 2. 10. 2018).
VI. Závěr
Příští jednání komise proběhne dne 5. 3. 2019 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Hejčín.
Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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