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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 7. 1. 2020 
 

I. Zahájení jednání 

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

7. 1. 2020, 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,  

Nepřítomni (omluveni): doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D., P. Minarovič, Bc. J. Machus, 

Hosté: zástupce MP, občané. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z prosincového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Podněty MP 

- Vrak na ulici Jarmily Glazarové byl přemístěn na staveniště naproti bývalé přírodovědecké 

fakulty. Dle sdělení zástupce MP se již nejedná o vrak, ale o odpad. 

• Novým členem komise se stala doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D., která nahradila 

Mgr. M. Zelenku, LL.M. Členové komise děkují za dosavadní práci, náměty a postřehy a těší 

se na další spolupráci.   

• Předsedkyně informovala, že dne 27. 1. 2020 od 16:00 proběhne společné jednání KMČ 

a Rady města Olomouce. Jednání je společné pro KMČ Hejčín a KMČ Řepčín a uskuteční se 

v místnosti KMČ Řepčín v suterénu budovy MŠ a ZŠ Svatoplukova. Pokud by se jednání 

chtěl účastnit někdo z řad občanů, je z organizačních důvodu nutné, aby se přihlásil 

předsedkyni KMČ na tel. 734 456 131 nebo na email: kmc03@olomouc.eu. 

• Komise zásadně nesouhlasí s vyjádřením odboru strategie a řízení, útvaru hlavního 

architekta SMOl k bodu ze zápisu 12/2019, který se týkal jednání KMČ s primátorem Mgr. 

Miroslavem Žbánkem, MPA, ohledně omezení vjezdu nákladních automobilů nad 6 t na ulici 

Erenburgova, které proběhlo dne 6. 11. 2019. Na jednání nebyly předloženy návrhy jednoho  

občana, ale celé komise, kterou zastupovala předsedkyně. Není pravda, že by na jednání 

nepadl návrh na omezení vjezdu nákladních automobilů nad 6 t. Takový požadavek na 

jednání zazněl a komise na něm důrazně trvá. Dále nesouhlasíme s oddalováním 

(opakované vyjádření PČR) návrhu řešení, k němuž primátor pověřil výše uvedený odbor 

SMOl. 

• Investiční akce uskutečněné za rok 2019 v Hejčíně: Na Trati 87-91 - oprava chodníku, hřiště 

Balbínova - pořízení a instalace nového pružinového houpadla, kaple sv. Jana Nepomuckého 

na Mrštíkově náměstí – výroba a osazení nových stupňů schodů ke vchodovým dveřím, 

Ovesná – instalace 4 ks parkových laveček, odpadkové koše na psí exkrementy – Ovesná 

2 ks, Tomkova 2 ks, Glazarova 2 ks, Tomkova - odstranění opěrné zdi a zasvahování 

pozemku, Ladova – vnitroblok – instalace sestavy parkového stolu a laveček, 

Cyrilometodějské nám. – oprava chodníku, Erenburgova – rekonstrukce kanalizace a oprava 

komunikace (včetně obnovení přechodu pro chodce). 
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• Z důvodu jarních prázdnin se původně plánovaný termín jednání komise přesouvá ze 4. 2. 

2020 na 11. 2. 2020. 

• Komise uložila členům předložit během příštího jednání návrhy na opravy chodníků 

z prostředků KMČ a na využití finančních prostředků pro estetizaci. 

• Komise se seznámila s návrhy kulturních akcí pro rok 2020. Konkrétní akce budou 

schváleny na příštích jednáních. 

V. Nové požadavky 

• Komise požaduje aktuální informace ve věci instalace mechanické překážky 

k zabránění průjezdů na smíšené stezce pro pěší a cyklisty na ulici Wellnerova. 

Požadavek byl uplatněn 12/2017, 3/2018, 4/2018, 10/2018 a 2/2019! Dále požadujeme 

předložit výčet kroků, které byly v této záležitosti učiněny a písemné vyjádření proč není 

požadavek, přes průběžné ubezpečování, že se na věc připravuje, stále naplněn. 
• Umístit kontejner na třídění kovů na stanoviště Ladova – pošta. 

VI. Závěr 

Příští jednání proběhne dne 11. 2. 2020 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín. 

 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise 

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 


