Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 11. 2. 2020
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala jednání na
11. 2. 2020, 17:00 hod. ve sborovně 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,
doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D., P. Minarovič, P. Pavlík, J. Werdichová,
Nepřítomni (neomluveni): Bc. J. Machus,
Hosté: zástupce MP, občané.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z lednového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Podněty MP
- Parkování vozidel na chodníku v ulici Balbínova. Zejména těžké dodávky poškozují dlažbu.
• Občané se obrátili na komisi s žádostí o pomoc v případě dopravní situace na ulici Horní
Hejčínská. Na základě opakujících se podnětů řidičů DPMO, a.s. došlo k porušení letitého
status quo, kdy bylo tolerováno parkování vozidel na ulici Horní Hejčínská. Parkující vozidla
reálně zklidňovala dopravu, zatímco nastolený stav s vyklizenou silnicí vede řidiče
k mimořádně rychlé jízdě, která ohrožuje okolí. Obyvatelé okolních domů a chodci jsou
vystaveni nepřiměřenému hluku a nebezpečí ze strany rychle projíždějících vozidel. Horní
Hejčínská je frekventovanou pěší trasou do školy a školky Svatoplukova a v době dopravní
špičky ji není možné bez rizika přejít. Paradoxně dopravně významnější ulice Svatoplukova je
ve stejné době zatížena pouze jednotkami projíždějících vozidel, jak ověřili členové KMČ
denním pozorováním. KMČ podporuje požadavek občanů na společné jednání mezi odborem
dopravy MMOl, DPMO, a.s., KMČ a obyvateli dotčených ulic (Horní Hejčínská
a Řepčínská). Máme za to, že chybějící dopravní infrastruktura a nevyřešená koncepce
dopravy nemůže jít na vrub obyvatelům Horní Hejčínské. Ulice Horní Hejčínská je navíc
jedna z mála, která není žádným způsobem regulovaná (v minulosti zde byla alespoň DZ
„Průjezd zakázán“), příslib omezení rychlosti v ulici na 30 km/h je nedostačující.
Navrhujeme, aby byl zpracován návrh koncepčního řešení dopravní situace dopravy v oblasti,
tak, aby ulice Horní Hejčínská nebyla zatěžována takovou intenzitou dopravy, která není
odpovídající dopravnímu významu silnice a přijetí opatření, která zvýrazní obytný a obslužný
charakter komunikace. Pro zklidnění dopravy požadujeme zpracování projektové
dokumentace na vybudování stavebních příčných prahů v místě křížení s ulicí Střední
Hejčínská, Nová Hejčínská, Balbínova a při vjezdu do domu č. 26. Navrhujeme, aby tyto
prvky obsahovaly i oboustranné zúžení.
• KMČ se zabývala stavem vyvrácených obrubníků na křižovatce U Anči na straně železniční
zastávky. Bude požadovat opravu a provedení, které zabrání budoucímu poškození.
• Návrh opravy chodníků z prostředků KMČ:
- Ovesná 16-20 – vybudování chybějícího chodníku,
- Mopos – kojenecký ústav – cca 380 m – oprava stávajícího chodníku,
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- Nová Hejčínská – Jarmily Glazarové – vyštěrkování pěšiny.
• Estetizace – komise navrhuje do programu estetizace zařadit následující akce:
- Kaple sv. Jana Nepomuckého – Mrštíkovo náměstí – oprava podlahy (cca 90 tis. Kč),
- Kaple sv. Jana Nepomuckého – Mrštíkovo náměstí – nová střecha (cca 250 tis. Kč),
- pamětní deska – gen. František Dastich, významný hejčínský rodák.
• Komise schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8 tis. Kč na pořádání akce
Hejčínský masopust, která se uskuteční v pátek 21. 2. 2020 od 17:00 v hospodě U Pelikána na
Mrštíkově náměstí v Hejčíně.
V. Nové požadavky
• Oprava vyvrácených obrubníků, opravu provést tak, aby v budoucnu nedošlo k tak
rozsáhlému poškození (viz. bod 3 čl. IV).
• Svolání společné jednání mezi odborem dopravy MMOl, DPMO, a.s., KMČ a obyvateli
(viz. bod 2 čl. IV).
• Zpracování návrhu koncepčního řešení dopravní situace dopravy v Hejčíně, tak, aby ulice
Horní Hejčínská nebyla zatěžována takovou intenzitou dopravy, která neodpovídá
dopravnímu významu silnice a přijetí opatření, která zvýrazní obytný a obslužný charakter
komunikace (viz. bod 2 čl. IV).
• Zpracování projektové dokumentace na vybudování stavebních příčných prahů v místě
křížení s ulicí Střední Hejčínská, Nová Hejčínská, Balbínova a při vjezdu do domu č. 26,
včetně oboustranného zúžení (viz. bod 2 čl. IV).
• Žádáme odbor dopravy a územního rozvoje o zpracování projektové dokumentace
požadavku KMČ na opravu chodníku Ovesná 16-20.
• S ohledem na dlouhodobou neomluvenou neúčast člena komise Bc. J. Machuse, žádáme
o personální výměnu.
VI. Závěr
Příští jednání proběhne dne 3. 3. 2020 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín.

Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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