Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 3. 9. 2019
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala jednání na
3. 9. 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. Pavlík, J. Werdichová, P. Minarovič,
Nepřítomni (omluveni): Mgr. M. Zelenka, LL.M., Bc. J. Machus,
Hosté: zástupce MP, občané.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis ze srpnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Majetkové záležitosti
- Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 326/8, k. ú. Hejčín o výměře cca 45 m2
(stávající kontejnerové stání na ulici Nová Hejčínská) bude vydáno až na příštím jednání
KMČ.
• Podněty MP
- Předsedkyně poukázala na vrak vozidla VW Transporter na ulici Jarmily Glazarové, o jehož
odstranění KMČ žádala již při minulém jednání.
• KMČ schválila vymezení nočního klidu od 24:00 – 6:00 hod ve dnech 3. – 6. července 2020
pro případnou kulturní akci.
• Předsedkyně informovala o dokončení parčíku v Řepčíně, realizovaném v rámci projektu
„Sejdeme se u vody“ dobrovolníky z okolí a poděkovala členům komise, kteří se na akci
osobně podíleli.
• Komise nesouhlasí se sdělení OI, že plánovaný přechod na ulici Tomkova spolu se
zvýšeným prahem v místě křížení silnice a cyklostezky, bude realizován nejdříve v roce 2022.
Členové komise budou v této věci jednat se zástupci OI.
• Komise se dohodla na rozšíření požadavku ze dne 7. 5. 2019 (snížení rychlosti osazením
dopravního značení před vjezdem do areálu kempu Krásná Morava). Nově požadujeme
instalaci DZ „30“ už od prvních zahrádek směrem od Černovíra až po křižovatku ulic
Tomkova x Dolní Hejčínská. K novému požadavku nás vede zhoršující se dopravní situace
a nebezpečné nehody, k nimž došlo v posledních týdnech v okolí silnice na ulici Tomkova.
Přijetí navrženého opatření by přispělo k prevenci obdobných nehod. Ke zdůraznění našeho
požadavků uvádíme i některé důvody:
- zajistí se bezpečnější cesta pro pěší a cyklisty do kempu a zpět,
- bezpečnější výjezd a vjezd z kempu,
- bezpečný přechod přes most,
- bezpečnější křížení s cyklostezkou (realizace zvýšeného prahu je plánovaná až na rok 2022),
- bezpečnější výjezd z okolních ulic,
- zklidnění situace v „esíčku“ u kasáren.
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• Probíhající rekonstrukce ulice Erenburgova potvrdila dlouhodobá tvrzení občanů, že podloží
pod silnicí je nevhodné a připomínky místních byly pravdivé a důvodné. Po rekonstrukci bude
polovina cesty opravená, ale nezrekonstruovaná část bude stále nevyhovující. Podmínky pro
obnovení těžké nákladní dopravy, tak jak tomu bylo před rekonstrukcí, nejsou splněny.
Členové komise se shodli, že uzavírka ulice v 1. polovině května nezpůsobila žádný kolaps
v dopravě. Žádáme tedy, aby se těžká nákladní doprava do ulice nevracela, a aby byla
omezena tonáž nákladních vozidel nad 6,5 t. Jednotliví členové komise se pro posílení tohoto
požadavku obrátí na pracovníky magistrátu, dopravní komisi a zástupce samosprávy.
• Cyklostojany (rekola) - Mgr. M. Zelenka, LL.M. informoval, že na věci stále pracuje,
momentálně se řeší soulad stojanů s koncepcí městského mobiliáře.
• Dne 15. 10. 2019 od 15:00 proběhne na radnici slavnostní setkání jubilantů z Hejčína
a Řepčína.
• Komise projednala finanční účast na vybudování tématické učebny s knihovnou pro
Gymnázium Olomouc – Hejčín a příspěvek na uspořádání hudební akce (Hejčínský Hejkal).
O poskytnutí příspěvků bude rozhodnuto na říjnovém jednání po upřesnění předpokládaných
nákladů.
• KMČ informuje občany o možnosti uveřejnění příspěvků v městském periodiku –
Olomoucké listy (do 2500 znaků).
V. Nové požadavky
• Požadujeme přehodnocení stanoviska OI na realizaci přechodu na ulici Tomkova spolu se
zvýšeným prahem v místě křížení silnice a cyklostezky až v roce 2022. Důrazně žádáme, aby
byla celá akce zrealizovaná nejpozději v prvním pololetí 2021 (viz. bod 5 č. IV).
• Instalace DZ „30“ už od prvních zahrádek směrem od Černovíra až po křižovatku ulic
Tomkova x Dolní Hejčínská (viz. bod 6 č. IV).
• Omezení vjezdu nákladních vozidel nad 6,5 t do ulice Erenburgova (viz. bod 7 č. IV).
VI. Závěr
Příští jednání proběhne dne 1. 10. 2019 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín.

Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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