Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 4. 6. 2019
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala jednání na
4. 6. 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, Mgr. et Ing. H. Vacková,
P. Minarovič, P. Pavlík, Mgr. M. Zelenka, LL.M., J. Werdichová,
Nepřítomni (omluveni): Bc. J. Machus,
Hosté: zástupce MP, občané.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z květnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Podněty MP
- odstavená modrá dodávka na ulici Glazarova – probíhá řízení o odstranění, na úřední desce
visí výzva pro majitele, který pokud se ve lhůtě nepřihlásí, bude vozidlo odstraněno.
• Komise obdržela stížnost na dopravní kolaps v souvislosti s fotbalovým zápasem mezi
Slávií Praha a Baníkem Ostrava, který se hrál na Andrově stadionu. Informace o utkání
a o možných dopravních komplikacích byla uveřejněna na internetových stránkách města
www.olomouc.eu. Omezení přijala PČR operativně k regulaci a usměrnění dopravy.
• Komise podporuje požadavek uvedený v petici „za urychlení zřízení veřejného osvětlení
chodníku pro pěší a cyklostezky u Mlýnského potoka v Olomouci – Hejčíně“. Petice
poukazuje na zvýšený počet přestupků a trestných činů (nelegální skládky, vandalismus), ke
kterým tma vytváří podmínky. Odbor investic ujistil KMČ, že akce se bude realizovat v roce
2019, jsou na ni k dispozici finanční prostředky a že vedení města odstoupilo od
navrhovaného „SMART“ řešení, jehož příprava celou realizaci zdržela. Lampy budou samy
o sobě hospodárné s funkcí ztlumení světla. Vzhledem k výše uvedenému, nebude tento bod
zahrnut do nových požadavků.
• Rekonstrukce Erenburgova – člen komise Ing. arch. R. Liška uplatnil připomínky vůči
nevhodnému podloží na kontrolním dni stavby (na tuto skutečnost dlouhodobě upozorňovali
místní občané). Podloží by se mělo řádně vybrat a založí se řádný „kufr“, tak aby podloží
tvořilo řádné souvrství. KMČ se bude o průběh stavebních prací dále zabývat. Komise bude
požadovat úpravu dopravního značení, aby byla po rekonstrukci ulice omezena tonáž
nákladních vozidel. V průběhu uzavírky si řidiči zvykli na novou trasu a vlastník komunikace
spolu se silničním správním úřadem by toho měly využít, aby částečně odlehčili dopravně
velmi vytížené silnici, kde jsou obyvatele sousedních domů sužování nadměrným hlukem
z dopravy.
• Člen komise a zastupitel M. Zelenka jednal se SŽDC ve věci plánované rekonstrukce
vlakové zastávky Na Trati (viz květnový zápis). SŽDC i nadále počítá se zřízením
2 modulového přístřešku, což odůvodňuje počtem cestujících (údajně cca 70 občanů denně).
Moduly budou mít bočnice a zadní stranu průhledné. Lavice by mohly být v provedení
zabraňující polehávání. Na stěny modulu by mohla být umístěna vývěska KMČ a v okolí by
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měly být umístěny 4 stojany na kola. Komise souhlasí, aby M. Zelenka jménem KMČ zaslal
SŽDC výkres na vývěsku v součinnosti oddělením KMČ a DP, žádost o 4 ks. stojanů a „anti
BD“ lavic.
• „Design manuál“ – SMOl má jednotný vizuální styl. KMČ navrhuje, aby do něj byly
zahrnuty komise jednotlivých městských částí.
• Komise souhlasí s finanční podporou petanquové školičky v Hejčíně ve výši 10.000,- Kč.
• Komise souhlasí s finančním příspěvkem na výrobu butonů pro třídu 3. A ZŠ a MŠ
Svatoplukova ve výši 600,- Kč.
V. Nové požadavky
• Omezení tonáže nákladních vozidel v ul. Erenburgova po její rekonstrukci (viz čl. IV bod 4).
• Zpracování jednotného vizuálního stylu i pro jednotlivé KMČ (případně pouze pro ty, které
projeví zájem).
VI. Závěr
Příští jednání proběhne dne 2. 7. 2019 v 17:00 v kempu Krásná Morava.

Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise

www.hejcin.cz

