Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 19. 5. 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. v kempu Krásná Morava.
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. Minarovič, P. Pavlík, J. Werdichová, doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.,
Nepřítomni (neomluveni): Bc. J. Machus,
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z březnového jednání (květnové jednání se neuskutečnilo).
IV. Projednávané záležitosti
• Aleš Vánský informoval o přípravě pamětní desky – gen. Františka Dasticha, legionáře
a významného hejčínského rodáka.
• KMČ se na základě četných podnětů občanů zabývala snesením dlažby z chodníku na ulici
Glazarova. Trváme na uvedení chodníku do původního stavu a zároveň požadujeme
vysvětlení, proč dlažba zmizela, zda na základě nějakého povolení/rozhodnutí nebo svévolně.
• Osvětlení cyklostezky podél Mlýnského potoka – doposud nebylo řádně upraveno okolí
stavby, výkopy nejsou zcela zahrnuty, terén je na více místech propadlý, neproběhlo
zatravnění. Náprava měla proběhnout do konce dubna.
• Občané poukazují na parkování vozidel na trávníku před domem č. p. 13 na ulici Tomkova.
• Zklidnění dopravy na ulici Tomkova – KMČ požádala již v září 2019 o instalaci DZ „30“ od
prvních zahrádek směrem od Černovíra až po křižovatku ulic Tomkova x Dolní Hejčínská.
KMČ rozšíří tento požadavek, tak aby zahrnoval i úsek po křižovatku ulice Tomkova x
Ladova.
• Komise požádala stavební firmu realizující bytový dům na ulici Tomkova o rozšíření
dopravního značení, které je dle našeho názoru nedostatečné. Omezení způsobená záborem
chodníku ohrožují chodce a neumožňují bezpečné přecházení silnice.
• „Chodníkovné“ bude projednáno na červnové schůzi, kdy bude rozhodnuto, které chodníky
budou opraveny z prostředků KMČ.
• Komise odsouhlasila příspěvek 12.000,- Kč na pořádání turnajů a tréninky juniorů pro
hejčínský petangový klub (1. Sbpk - Pelikán).
V. Nové požadavky
• Posečení louky před bývalou přírodovědeckou fakultou.
• Oprava propadlého kanálu a okolní dlažby na chodníku u křižovatky ulic Tomkova –
Ladova (u výloh).
• Uvedení chodníku na ulici Glazarova do původního stavu + (viz. bod 2 čl. IV).
• Úprava okolí po dokončené stavbě osvětlení cyklostezky podél Mlýnského potoku (viz. bod
3 čl. IV).
• Zamezení parkováni na trávníku (viz. bod 4 čl. IV).
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• Požadujeme snížení rychlosti instalací DZ „30“ v úseku od prvních zahrádek směrem od
Černovíra až po křižovatku ulic Tomkova x Ladova (původní požadavek z 9/2019 byl pouze
po křižovatku Tomkova x Dolní Hejčínská (viz. bod 5 čl. IV).
VI. Závěr
Příští jednání proběhne dne 2. 6. 2020 v 17:00 hod. Místo jednání není zatím stanoveno.

Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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