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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 2. 6. 2020 
 

I. Zahájení jednání 

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

2. 6. 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, 

Hosté: zástupce MP, občané. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z květnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Majetkové záležitosti 

- Komise souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 475, zahrada o výměře 15 m
2
, k. ú. Hejčín 

žadatelům (vlastníkům sousední nemovitosti). Jedná se o oplocenou předzahrádku u RD. 

• Podněty MP 

- Komise požaduje umístění radaru na ulici Horní Hejčínská (ukazatel rychlosti + statistika 

provozu). 

• Člen komise Aleš Vánský informoval o přípravě pamětní desky – gen. Františka Dasticha, 

legionáře a významného hejčínského rodáka. 

• Komise se zabývala záborem na ulici Tomkova, který přerušil přilehlý chodník a nutí 

chodce k přecházení velmi frekventované silnice. Z podnětu KMČ přidal stavebník dopravní 

značení, které ale bezpečnějšímu přecházení vozovky nepřispívá. Silnice je opravdu velmi 

frekventovaná, vozidla zde jezdí rychle a bezohledně, přecházení na druhý chodník je pro 

chodce mimořádně nebezpečné, řidiče nic nenutí zpomalit a přizpůsobit se podmínkám, které 

vyvolal zábor chodníku. Situace je pro místní občany neúnosná, požadujeme opatření/řešení, 

které v místě zklidní dopravu, alespoň po dobu záboru chodníku. Požadujeme, aby dotčené 

orgány veřejné správy vykonaly na místě obhlídku a zajistily zklidnění dopravy a bylo tak 

umožnilo bezpečné přecházení chodců.    

• Členka komise Andrea Hanáčková přednesla návrh na proaktivní jednání KMČ Hejčín ve 

věci komplexního řešení a využití prostoru před gymnáziem Hejčín. Již byly zahájeny práce 

a vyroste zde další škola, do budoucna se zde radikálně zkomplikuje dopravní situace 

a otázkou je, co vznikne nyní na zelené louce, kde má město strategické pozemky. Iniciujeme 

jednání o tomto prostoru a budeme se tázat vedení města, jaké má s tímto prostorem záměry. 

• Snesení dlažby z chodníku na ulici Glazarova – dlažba bude položena zpět. Touto věcí se 

zabývají příslušné správní orgány.  

• Komise se zabývala opakovaným znečištěním okolí stanoviště popelnic na ulici Tomkova. 

Na tomto stanovišti jsou pouze kontejnery na tříděný odpad, nádoby na komunální odpad 

chybí. Občané komunálním odpadem plní nádoby na tříděný odpad, případně jej nechávají 

volně pohozený v okolí. Řešením by mohlo být umístění kontejneru na komunální odpad. 
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• Za finanční podpory KMČ proběhl dne 1. 6. 2020 v kempu Krásná Morava petanquový 

turnaj pořádaný 1. Sbpk - Pelikán. 

• Komise souhlasí s finanční podporou ve výši 10.000,- Kč akce „Zahájení letní sezóny“, 

konané dne 6. 6. 2020 v kempu Krásná Morava. 

• Dne 5. 7. 2020 se uskuteční akce Hody u vody, jako náhrada zrušených akcí Pálení 

čarodějnic a Kácení máje. Akce bude uspořádána společně s KMČ Řepčín a s finančním 

příspěvkem obou komisí. O finančním příspěvku a jeho výši bude hlasováno členy komise per 

rollam. 

• Komise souhlasí se zhotovením banneru 2 x 1 m v ceně do 1.000,- Kč. 

• Komise souhlasí s pořízením pamětní desky v ceně do 25.500,- Kč, věnované gen. Františku 

Dastichovi, legionáři a významnému hejčínskému rodákovi. Pamětní deska bude odhalena 28. 

9. 2020. 

V. Nové požadavky 

• Umístění radaru (viz. bod 2 čl. IV). 

• Řešení dopravní situace na ulici Tomkova v souvislosti se záborem chodníku (viz. bod 4 čl. 

IV). 

• Předání podnětu RMO (viz. bod 5 čl. IV). 

• Urgence požadavku ze dne 3. 12. 2019 – obnovit vodorovné dopravní značení na ulici 

Tomkova v místě křížení s ulicí Ladova. 

• Vybavit stanoviště pro kontejnery na ulici Tomkova nádobou na komunální odpad (viz. bod 

7 čl. IV). 

VI. Závěr 

Příští jednání proběhne dne 7. 7. 2020 v 17:00 hod. Místo jednání není zatím stanoveno. 

 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise 

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 


