Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 6. 8. 2019
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala jednání na
6. 8. 2019, 17:00 hod. v kempu Krásná Morava.
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. M. Zelenka, LL.M.,
Mgr. et Ing. H. Vacková, P. Pavlík, J. Werdichová, P. Minarovič,
Nepřítomni (omluveni): Bc. J. Machus,
Hosté: občané.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z červencového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Předsedkyně informovala o akci „Oslava Hejčína a Řepčína k 100. výročí sloučení s Velkou
Olomoucí“, která proběhla ve dnech 27. a 28. 7. 2019 v kempu Krásná Morava v Hejčíně
a poděkovala členům komise, kteří se podíleli na přípravě. Akci předcházelo a následovalo
několik neveřejných organizačních schůzek.
• KMČ se zabývala dopravou v Hejčíně a požadavky instalace nového dopravního značení,
které by přispělo k jejímu částečnému zklidnění a ke snížení hluku, prachu a otřesů.
• KMČ obdržela podnět na zvlněnou a nestabilní dlažbu v ulici Metodějská. Dlažbu zvedají
kořeny stromů. Budeme požadovat prošetření odd. městské zeleně a návrh řešení.
• Občané se opětovně dotazovali na připravovaný přechod pro chodce na ulici Tomkova.
V této věci stále platí sdělení uvedené v zápise z červencového jednání komise.
• Zavedení autobusové linky č. 21 a vybudování autobusové zastávky na ulici Tomkova.
Komise podobný návrh už v minulosti uplatnila, ale byl razantně odmítnut. Úpravou
a zlepšením dopravní dostupnosti zavedením MHD do dnes neobsluhovaných částí Hejčína se
bude KMČ zabývat na dalších jednáních. Spojení realizace zamýšlené zastávky MHD
a přechodu pro chodce na ulici Tomkova, kdy tento návrh padl na jednání, nebude komise
vůbec požadovat, neboť by tím byla ohrožena i realizace samotného přechodu.
• Zabezpečení „šachty“ u mostu přes Mlýnský potok u cyklostezky na ulici Jarmily
Glazarové. Zatím se nepodařilo zjistit vlastníka. Povodí Moravy s.p. se k šachtě nehlásí
a vlastnictví odmítá. Pokud se nepodaří v nejbližší době najít vlastníka, který šachtu na vlastní
náklad zabezpečí, pokusí se o to KMČ vlastními silami (v době schvalování zápisu již byla
šachta zabezpečena místním občanem, KMČ tímto děkuje).
V. Nové požadavky
• Žádáme ODUR o posouzení možnosti omezení vjezdu nákladních automobilů nad 6 t na
ulici Erenburgova a osazení příslušného dopravního značení. V případě, že věc bude
posouzena negativně (tedy že těžké automobily nad 6 tun nelze na ulici Erenburgova omezit),
žádáme doručit písemné odůvodnění předsedkyni KMČ.
• Komise se připojuje k žádosti KMČ Řepčín a požaduje umístit dopravní značky snížení
rychlosti na 30 km/h od křižovatky Tomkova x Horní Hejčínská až po Křižovatku Řepčínská
x Svatoplukova x Křelovská, stejné omezení žádáme i v ulici Balbínova.
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• Komise opětovně důrazně žádá odstranění vraku vozidla VW Transporter na ulici Jarmily
Glazarové.
• Prošetření stavu chodníků v ulici Metodějská, narušeného kořeny okolních stromů a návrh
řešení (viz. bod 3 č. IV).
• TSMO – žádáme o přistavění odpadové nádoby na kov ke stávajícímu stanovišti kontejnerů
na ulici Ladova (parkoviště u pošty).
VI. Závěr
Příští jednání proběhne dne 3. 9. 2019 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín.

Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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