Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 2. 4. 2019
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala jednání na
2. 4. 2019, 17:00 hod. v budově sborovny Gymnázia Olomouc - Hejčín.
II. Prezentace
Přítomni: Z. Koutná (předsedkyně), Mgr. J. Rotter, Ing. L. Lindner, RNDr. L. Merta, Ph.D.,
Mgr. et Mgr. T. Ošťádalová, Ing. arch. R. Liška, Mgr. et Ing. H. Vacková, P. Minarovič,
J. Werdichová, P. Pavlík, Mgr. M. Zelenka, LL.M.,
Nepřítomni (omluveni): A. Vánský, Bc. J. Machus,
Hosté: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA (primátor statutárního města Olomouce a garant KMČ),
zástupce MP, občané.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z březnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Majetkové záležitosti
- Komise neobdržela žádné žádosti k projednání.
• Podněty MP
- Občané upozornili na bezdomovce, přebývající v jedné z garáží u přírodovědecké fakulty
a nechávající volně pobíhat své psy, kteří pak napadají ostatní psy na vodítku. Zástupce MP
komisi a přítomné občany ujistil, že o nich vědí a monitorují je. Jedná se údajně o drogově
závislé lidi, se kterými nejsou žádné výraznější problémy. Komise požádala o preventivní
dohled lokality.
- Štěkající pes na ulici Jarmily Glazarové – komise se snažila věc řešit domluvou s majitelem,
ale bez nápravy. MP nemůže s obtěžujícím štěkotem psa nic dělat, doporučuje věc řešit
občanskoprávní cestou.
• Předsedkyně informovala o zrušení nelegálního parkovacího místa na ulici Erenburgova.
• Informace o kácení – 1 smrk - Ladova č. p. 23-25, 1 lípa – Na Trati č. p. 87.
• Předsedkyně informovala, že setkávání jubilantů v obřadní síni olomoucké radnice bude
i nadále pokračovat. Slavnostní setkání budou pořádána společně pro Hejčín a Řepčín
z důvodu malého počtu seniorů (účast v 75 letech, pak vždy po 5 letech a od 90 let
každoročně).
• Komise, za pomoci příslušných odborů magistrátu, prověřuje vlastnictví „šachty“ u mostu
přes Mlýnský potok. Z „šachty“ něco vytéká a chybí dekl na vrchní desce.
• Parkování v ulicích Matochova a Erenburgova. Na základě příslibu z březnového jednání se
člen komise Mgr. M. Zelenka, LL.M. setkal s příslušným pracovníkem magistrátu. Zvažovali
různá řešení, ale zatím nedospěli k žádnému závěru. Březnový zápis vyvolal velkou diskuzi
ohledně parkování v této lokalitě. Na jednání komise se tak v hojném počtu dostavili místí
občané. Majitelé garáží se stavěli proti snaze zrušit zákazovou značku stání naproti garážím
a potvrzovali, že je velký problém z garáží vyjet, pokud naproti stojí auto, pozemky před
garážemi jsou prý navíc v majetku vlastníků garáží. Občané rovněž předkládají vlastní návrhy
na vytvoření nových parkovacích míst. Komise prověřila, že pozemky před garážemi jsou ve
vlastnictví SMOl (parc. č. 401/6 a 401/7, oba v k. ú. Hejčín). Komise prověří možnosti, které
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by zlepšily parkování v lokalitě a způsoby jak navýšit počet parkovacích míst, aniž by se to
výrazně dotklo zeleně.
• Pěšina mezi Cyrilometodějským náměstím a silnicí Pražská. Dopravní značení zde zakazuje
vjezd cyklistů. Místní občané si stěžují, že i přes zákazovou značku zde cyklisté jezdí
a vznikají nebezpečné situace, když na pěšinu vbíhají děti z příčných chodníků. Pěšina vede
kolem živého plotu a když na ní někdo rychle vstoupí, hrozí riziko srážky s cyklistou. Další
občané namítají, že se jedná o tradiční cyklotrasu a spojnici Hejčína s Neředínem a alternativu
pro nebezpečnou jízdu po velmi frekventované ulici Erenburgova. Komise navrhne
zpracování úpravy dopravního značení, tak aby odpovídalo potřebám co nejširšího okruhu
uživatelů pěšiny a přispělo k jejímu bezkonfliktnímu užívání.
• Erenburgova – občané si stěžují na hluk a vibrace. Upozorňují, že měření probíhají vždy
v době, kdy intezita dopravy nedosahuje maxima, např. v noci, o prázdninách, atd.
• Účast Mgr. Miroslava Žbánka, MPA - primátora statutárního města Olomouce a garanta
KMČ na jednání komise. Předsedkyně vyzvala členy komise a přítomné občany k dotazům na
primátora, které se vztahují k Hejčínu. Primátor reagoval na předchozí připomínky občanů
k nízkému počtu parkovacích míst. Město je schopno vybudovat možná stovky parkovacích
míst, potřeba jich jsou však tisíce. Dále reagoval na předchozí diskuzi ohledně investic do
infrastruktury (mimo jiné se hovořilo o havarijním stavu kanalizace na ulici Dolní Hejčínská)
s tím, že investiční možnosti rozpočtu města činí cca 600 mil. Kč, součet všech požadavků
však činí více než 50 mld. Kč a z toho jen 5 mld. tvoří havarijní případy.
- Přeložka silnice Na Trati – zatím nejsou žádné nové informace.
- Budova bývalé přírodovědecké fakulty – připravuje se strategie s nakládáním městským
majetkem, která určí nemovitosti k dlouhodobým strategickým záměrům města. Takových
nemovitostí se město nebude zbavovat. Budova bývalé přírodovědecké fakulty se zatím
nebude prodávat a lokalita zapadá do budoucího využití pro potřeby města.
- Vlaková zastávka Na Trati – SŽDC plánuje rekonstrukci, včetně bezbariérového řešení.
- Náhrada odstraněné lávky přes železniční trať mezi ulicemi Na Trati a Václavkova. Ze
zvažovaných variant lávka/přechod/podchod je z pohledu SŽDC nejschůdnější právě
podchod, úrovňové křížení je údajně technicky neřešitelné. KMČ podchod dlouhodobě
odmítá, a pokud by mělo být jediným možným řešením právě vybudování podchodu,
podporuje nulovou variantu, tzn. zachovat stávající stav.
- Otočení jednosměrky na ulici Dolní Hejčínská – rada podpořila zachování současného stavu.
Na dotaz členů komise, proč tak rozhodla navzdory názoru KMČ, která je poradním orgánem
Rady, primátor sdělil, že jako podklad jim posloužil názor magistrátních odborníků, kteří
zastávají opačný názor.
- Neadekvátně vysoké ceny výkonů TSMO, a.s. při realizaci požadavků jednotlivých komisí
městských částí na opravy komunikací (např. 1 m2 chodníku za 1.500,- Kč). Primátor sdělil,
že v současné době probíhá organizační stabilizace, včetně stabilizace managementu. Rada se
bude řešením věci koncepčně zabývat po dokončení této stabilizace.
V. Nové požadavky
• Úprava dopravního značení pěšiny mezi Cyrilometodějským náměstím a silnicí Pražská,
buď přidáním další značky na stávající sloupky (A22, A12b, A12a), případně odstranit
zákazovou značku a nainstalovat pouze některou z navrhovaných (viz. bod 8 č. IV).
• Obnova dopravního značení před bytovými domy v ulici Balbínova (chybějící nebo
poškozené DZ vyhrazené stání pro vozíčkáře).
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• Zabezpečení „šachty“ u mostu přes Mlýnský potok u cyklostezky na ulici Jarmily Glazarové
(viz. bod 5 č. IV).
• Pokud v budoucnu proběhne měření hluku na ulici Erenburgova, komise žádá, aby probíhalo
objektivně, tzn. aby se neměřilo v noci, o prázdninách při nižších intenzitách dopravy (viz.
bod 6 č. IV).
• Zpracování studie (variantní řešení) na zlepšení parkovacích možností pro obyvatele
bytových domů na ulicích Erenburgova a Matochova (viz. bod 7 č. IV).
VI. Závěr
Příští jednání proběhne dne 7. 5. 2019 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Hejčín jako společné
s KMČ Řepčín.

Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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