Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 3. 12. 2019
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala jednání na
3. 12. 2019, 17:00 hod. v budově sborovny Gymnázia Olomouc - Hejčín.
II. Prezentace
Přítomni: Z. Koutná (předsedkyně), A. Vánský, Mgr. J. Rotter, Ing. L. Lindner, Mgr. et Mgr.
T. Ošťádalová, Ing. arch. R. Liška, RNDr. L. Merta, Ph.D., 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 z listopadového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Podněty MP
- Vrak na ulici Jarmily Glazarové – beze změny.
• Předsedkyně informovala o průběhu jednání s primátorem Mgr. Miroslavem Žbánkem,
MPA ohledně omezení vjezdu nákladních automobilů nad 6 t na ulici Erenburgova, které
proběhlo dne 6. 11. 2019. Na základě tohoto jednání primátor zadal vypracovat do jara 2020
studie a návrhy eventuálních variant řešení. KMČ prověří, zda bude příslib naplněn.
• Občané požadují osadit zrcadlo při výjezdu z Metodějské ulice na ulici Na Trati. Při
odbočování doleva panují mimořádně obtížné rozhledové podmínky.
• KMČ se zabývala možností zbudovat kruhový objezd v místě křižovatky Ladova
x Tomkova. O tomto řešení, které by mohlo ulevit dopravě v Hejčíně, uvažovala minulá Rada
města Olomouce.
• Vodorovné dopravní značení na ulici Tomkova v místě vyústění na ulici Ladova, které
přispělo k částečnému zlepšení plynulosti dopravy, je již zašlé a neplní tak zcela svůj účel.
Požadujeme jeho obnovu výraznější formou (3D, dvousložkový plast tažený za studena).
• KMČ se zabývala neúnosným množstvím projíždějících automobilů na ulici Horní
Hejčínská. Požadavek na zklidnění dopravy navrhne v roce 2020.
• KMČ dále trvá na řešení náhrady za strženou lávku přes koleje mezi ulicemi Na Trati
a Václavkova. Komise odmítá rozdělení města zdí a trvá na zřízení úrovňového přechodu.
• Dle usnesení RMO nebudou v roce 2020 probíhat sběrové soboty. KMČ se obává nárůstu
počtu černých skládek a se zrušením sběrových sobot nesouhlasí.
• Dle sdělení odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl dojde nejpozději do
31. 3. 2020 k vykácení provozně nebezpečných stromů na ulici Dolní Hejčínská (5 ks lip).
V uvedeném termínu proběhne i náhradní výsadba.
• Rozsvěcení hejčínského Vánočního stromu proběhlo dne 4. 12. 2019 v 17:00 hod. v areálu
Gymnázia Olomouc – Hejčín.
• Den otevřených dveří Gymnázia Olomouc – Hejčín proběhl dne 7. 12. 2019 a ve stejný den
se uskutečnil v Divadle na Cucky 9. hejčínský rozhovor .
• KMČ souhlasí s pořízením zpěvníků za 2.500,- Kč a knižních poukázek za 3.000,- Kč pro
účinkující (pěvecký sbor při rozsvěcování Vánočního stromu).
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V. Nové požadavky
• Posouzení možnosti osazení zrcadla při výjezdu z ulice Metodějská na ulici Na Trati. Pokud
se prokáže účelnost tohoto opatření, požadujeme osazení zrcadla (viz. bod 3 čl. IV).
• Posouzení možnosti vybudovat kruhový objezd v místě křižovatky Ladova x Tomkova.
Požadujeme poskytnout informace a podklady, které k tomuto záměru existují (viz. bod 4 čl.
IV).
• Obnova vodorovného DZ (viz. bod 5 čl. IV).
• Nadále trváme na našem požadavku vybudovat úrovňový přechod v místě stržené lávky přes
koleje mezi ulicemi Na Trati a Václavkova (viz. bod 7 čl. IV).
• Požadujeme revokovat usnesení RMO, tak aby sběrové soboty pokračovaly i nadále v roce
2020 (viz. bod 8 čl. IV).
VI. Závěr
Příští jednání proběhne dne 7. 1. 2020 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín.

Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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