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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 7. 5. 2019 
 

I. Zahájení jednání 

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

7. 5. 2019, 17:00 hod. v budově sborovny Gymnázia Olomouc - Hejčín. 

Jednání probíhalo společně s KMČ Řepčín.   

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. et Ing. H. Vacková, 

P. Minarovič, P. Pavlík, Mgr. M. Zelenka, LL.M., Bc. J. Machus, 

Nepřítomni (omluveni): J. Werdichová, 

Hosté: zástupce MP, občané. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z dubnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Úvod 

- Předsedkyně KMČ a předseda KMČ Řepčín Václav Kryl zahájili společné jednání komisí. 

Informovali, že tato forma bylo zvolena k projednání plánovaných společných kulturních akcí 

(Kácení máje a 100 let od připojení Hejčína a Řepčína k Velké Olomouci) a dalších témat, 

které se týkají shodně obou čtvrtí (doprava). 

• Majetkové záležitosti 

- Předsedkyně informovala, že k vlastnictví „šachty“ (projednáváno v dubnu) se nikdo nehlásí 

a majitele se zatím nepodařilo nalézt. Pokud se neprokáže, že šachta spadá do kompetence 

UZSVM, provede zajištění SMOl na vlastní náklady. 

• Podněty MP 

- Prověřit BD pod Pražskou. 

- Občané namítali, že přechodné dopravní značení zákaz zastavení osazené v souvislosti 

s rekonstrukcí ulice Erenburgova, zhorší již tak omezené možnosti parkování v lokalitě. 

Komise v dubnu požádala o zpracování studie (variantního řešení) na zlepšení parkovacích 

možností pro obyvatele bytových domů na ulicích Erenburgova a Matochova. Po dobu trvání 

stavby se budou muset občané přizpůsobit dočasným omezením. 

• Zrušené místo pro parkování 3 vozů na ulici Erenburgova: dle informací z příslušných 

odborů magistrátu lze místo zatravnit nebo zřídit parkoviště (odd. městské zeleně MMOl 

nebude bránit vzniku parkoviště, tam kde už v minulosti bylo). Na úpravě místa se však musí 

dohodnout obyvatelé ulice, shoda zatím neexistuje. Pokud nedojde k dohodě, bude místo 

definitivně zatravněno.  

• Dočasná změna vedení autobusových linek č. 12 a 111. Od pátku 10. 5. 2019 do pondělí 30. 

9. 2019 bude, z důvodu stavebních prací, uzavřena pro veškerý provoz komunikace ulice 

Erenburgova. Autobusová linka č. 12 bude obousměrně vedena mezi zastávkami Foerstrova 

a Na Trati po objízdné trase ulicemi Foerstrova – tř. Míru – Na Šibeníku – Na Trati. 

Autobusová linka č. 111 a spoje linky č. 12 obsluhující zastávku Ladova budou obousměrně 

vedeny mezi zastávkami Foerstrova a Ladova po objízdné trase ulicemi Foerstrova – tř. Míru 

– Na Šibeníku – Tomkova – Ladova. Po dobu výluky nebude linkami č. 12 a 111 obsluhována 
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zastávka Erenburgova. Na objízdné trase bude obsluhována zastávka Gymnázium Hejčín. 

Linky budou provozovány dle výlukových jízdních řádů, které budou zveřejněny na 

jednotlivých zastávkách a v elektronické podobě na www.dpmo.cz. 

• Komise obdržela požadavek pana ZŠ na kácení stromů a úpravu veřejných prostranství (viz. 

příloha*). Požadavek bude předán příslušným odborům MMOl. 

• Komise se zabývala plánovanou rekonstrukcí vlakové zastávky Na Trati. SŽDC počítá 

s více moduly pro kryté stání (přístřešek). Komise se shodla s občany, že zastávka není 

využívána takovým množstvím cestujících, který by odůvodňoval vybudování 

vícemodulového přístřešku. Komise požaduje pouze jednomodulový přístřešek. Komise 

požaduje, aby součástí rekonstrukce bylo i osazení stojanů na kola. V této věci se na SŽDC 

obrátí člen komise a zastupitel Mgr. M. Zelenka, LL.M. 

• Zastávka Na Trati v současné době funguje jako zastávka na znamení. Občané ve shodě 

s komisí požadují zřídit řádnou zastávku. Strojvedoucí ne vždy reagují na znamení a projedou 

bez zastavení. 

Komise nesouhlasí s přesunutím dřevěného kříže z depozitáře do kaple sv. Jana 

Nepomuckého na Mrštíkově náměstí. Dřevěný kříž byl prý v minulosti opakovaně ukraden 

z kaple sv. Isidora v Řepčíně (nejspíš se jedná o kříž z dnes již neexistující kaple sv. Josefa). 

• Komise souhlasí s finanční podporou kulturního programu v campu Krásná Morava, který se 

konal dne 4. 5. 2019 v částce 3.000,- Kč. 

Komise souhlasí s poskytnutím finanční podpory na kulturní program Kácení máje. Akce se 

uskuteční dne 8. 6. 2019 s přispěním KMČ Hejčín, KMČ Řepčín, občanů Hejčína a Řepčína 

a okrašlovacího spolku „Naše Řepčínsko“. 

Komise souhlasí s uspořádáním společné akce ke 100. výročí připojení do té doby 

samostatných obcí Hejčína a Řepčína k Velké Olomouci. Slavnost se uskuteční 27. – 28. 7. 

2019.    

• Komise souhlasí s pořízením paměťového zařízení.  

V. Nové požadavky 

• Osazení dopravního značení před vjezdem do areálu kempu Krásná Morava (snížení 

rychlosti). 

• Zpracování variantního řešení úpravy plochy bývalého „parkoviště“ pro cca 3 vozy na ulici 

Erenburgova (snížení obruby, druh povrchu, odvodnění, atd.). 

• Prověřit požadavek na kácení a úpravu veřejných prostranství (viz. bod 6 č. IV).  

• Úprava projektu rekonstrukce vlakové zastávky Na Trati (viz. bod 7 č. IV). 

• Zřízení řádné vlakové zastávky Na Trati (viz. bod 8 č. IV). 

VI. Závěr 

Příští jednání proběhne dne 4. 6. 2019 v 17:00 ve sborovně Gymnázia. 

 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise  

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 

 

 

* příloha pouze pro potřeby MMOL – odbor kultury, oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť 


