Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 5. 3. 2019
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala jednání na
5. 3. 2019, 17:00 hod. v budově sborovny Gymnázia Olomouc - Hejčín.
II. Prezentace
Přítomni: A. Vánský, Mgr. J. Rotter, Ing. L. Lindner, RNDr. L. Merta, Ph.D., Mgr. et Mgr.
T. Ošťádalová, Ing. arch. R. Liška, Mgr. et Ing. Hana Vacková, Petr Minarovič,
J. Werdichová, P. Pavlík, Mgr. M. Zelenka, LL.M.,
Nepřítomni (omluveni): Z. Koutná, Bc. J. Machus,
Hosté: zástupce MP, občané.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z únorového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Organizační záležitosti
- Z důvodu nepřítomnosti předsedkyně komise řídil jednání A. Vánský.
- Jednání předcházela mimořádná schůze členů komise operativně svolaná předsedkyní. Na
této schůzi byly předjednány návrhy pro estetizaci a opravy chodníků z prostředků komise.
Důvodem konání mimořádné schůze bylo vznesení návrhů a seznámení se členů komise
s podklady, tak aby na řádné schůzi bylo možné rychle rozhodnout.
- Rada města Olomouce jmenovala nové členy komise - Mgr. et Ing. Hanu Vackovou a Petra
Minaroviče.
• Majetkové záležitosti
- Komise neobdržela žádné žádosti k projednání.
• Podněty MP
- MP prověří stání vozidel na ulici Tomkova u drogerie, která brání výhledu při výjezdu
z ulice Dolní Hejčínská a zároveň prověří počet vozidel zapakovaných na vyhrazeném stání
(údajně zde parkuje více vozidel, než kolik je parkovacích míst a delší dobu, než která je
vymezena).
- „Vrak“ stojící naproti vjezdu do garáží domu Glazarova 11 zmizel již 5. 2. 2019 (ve stejný
den, kdy se KMČ zabývala jeho odstraněním na únorovém jednání).
- Ve věci účasti PČR na jednáních komise bylo sděleno, že PČR nemá kapacity, ale
o jednáních a termínech komise ví a sleduje zápisy. Kdyby někdy přece jen měli čas
a kapacity, není vyloučeno, že se na jednání KMČ dostaví.
• Ve věci opakovaného požadavku komise na zařízení zamezující neoprávněnému vjezdu
automobilů na smíšenou stezku pro chodce a cyklisty na ulici Wellnerova, bylo odborem
dopravy a územního rozvoje přislíbeno, že instalace proběhne na jaře 2019. Podrobnosti zatím
nemáme.
• Rekonstrukce ulice Erenburgova začne v dubnu 2019 (konkrétní termín bude znám až po
uzavření smlouvy se zhotovitelem a měla by být ukončena v srpnu téhož roku (předpoklad
150 dní).
• Občané se obrátili na komisi s požadavkem na zlepšení parkování v ulicích Matochova
a Erenburgova. Doposud „pokojné“ stání na nevyhrazených místech, které bylo zřejmě MP
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tolerováno, je v poslední době pokutováno (na základě individuálních oznámení). Byl vznesen
návrh na povolení stání naproti garážím v ulici Matochova. Podobným požadavkem se komise
zabývala i v minulosti, zrušení zákazu stání však nebylo doporučeno. Člen komise Mgr.
M. Zelenka, LL.M. zjistí na příslušných odborech magistrátu podrobnosti a věc bude
projednaná na dubnové schůzi.
• Občané se zajímali o přeložku silnice Na Trati z důvodu nesouhlasu s její realizací z obavy
před dopady na přilehlý bytový dům. K tomu sdělujeme, že v tomto nebo příštím roce se
budou připravovat podklady pro stavební úřad (spolupráce SMOl + Olomoucký kraj). Zatím
existuje studie, která nepočítá s napojením stávající silnice na novou přeložku v místě
křižovatky s ulicemi Ovesná a Balbínova. Komise považuje vybudování přeložky za jeden
z důležitých článků, jejichž realizace by v budoucnu přispěla ke zklidnění dopravy v Hejčíně.
Přeložka by významně odlehčila nadměrnou dopravu v ulicích, které na stávající intenzitu
dopravy nejsou stavebně přizpůsobeny a jsou značně zasaženy hlukem, prachem a vibracemi.
Komise se bude o budoucí podobu přeložky intenzivně zajímat.
• Oprava vstupních dveří kaple sv. Jana Nepomuckého na Mrštíkově náměstí je zařazena do
plánu oprav památek pro rok 2019. Realizace proběhne letos a bude hrazena z rozpočtu
OMAJ. Většina členů komise se vyslovila pro renovaci dveří namísto výroby repliky.
• Ladova 9 – bude proveden ořez tují a vzrostlého stromu + montáž parkového stolu a 2ks
parkových laveček (set) na místo původní lavečky a odstranění 4 betonových základů
původního posezení (vše hrazeno SMOl).
• V rámci programu estetizace komise navrhuje RMO schválit k realizaci následující akce:
- oprava 2 pískovcových schodů ke kapli sv. Jana Nepomuckého na Mrštíkově náměstí,
- doplnění chybějícího prvku na dětském hřišti Balbínova,
- koše na psí exkrementy (celkem 8 ks),
- stojany na jízdní kola (Ladova, U Anči, Jarmily Glazarové),
- instalace ochrany domů před znečištěním z komunikace při nepříznivém počasí,
- koše na nedopalky v okolí Gymnázia Olomouc Hejčín (2 – 3 ks),
- Ovesná - nové lavečky (až 4 ks, alternativně oprava stávajících 2 ks).
• Z prostředků komise na opravy chodníků navrhujeme realizaci následujících akcí:
- předláždění chodníku ulice Na Trati parc. č. 438/10 - úsek před hřištěm MŠ a ZŠ
Svatoplukova,
- úprava části chodníku na ulici Cyrilometodějské náměstí parc. č. 380/128,
- předláždění chodníku na ulici Ovesná, cca od č. p. 16-20,
- dodláždění prostoru mezi chodníkem a slepou částí ulice Na Trati,
- předláždění stání pro odpadové nádoby Tomkova,
- předláždění stání pro odpadové nádoby mezi ulicí Ovesná a Cyrilometodějským náměstím.
V. Nové požadavky
• Bez požadavků.
VI. Závěr
Příští jednání komise proběhne dne 2. 4. 2019 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Hejčín.
Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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