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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 7. 7. 2020 
I. Zahájení jednání 

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

7. 7. 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, Mgr. et Ing. H. Vacková, P. Pavlík, J. Werdichová, 

doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.,  

Nepřítomni: RNDr. L. Merta, Ph.D., Mgr. P. Minarovič (omluveni), Bc. J. Machus 

(neomluven), 

Hosté: občané. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z červnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Majetkové záležitosti 

- Komise souhlasí s pachtem části pozemku parc. č. 236/25, ostatní plocha o výměře 106 m
2
, 

k. ú. Hejčín, obec Olomouc žadateli za účelem užívání zahrádky. 

- Komise nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 401/28, orná půda o výměře 451 m
2
, k. ú. 

Hejčín, obec Olomouc. Prodej ohrozí zamýšlenou budoucí průchodnost dle územní studie 

7.1., kterou požadujeme zachovat. Pokud žadatel touží po využití pozemku jako zahrady, 

navrhujeme zvážit možnost nájmu. 

• Občané – Svaz žen požadují okamžité vybudování přechodu na ulici Tomkova, odkazují 

mimo jiné na nebezpečí, které hrozí pěším a cyklistům při přecházení a přejíždění mimořádně 

frekventované silnice, kde řidiči často nedodržují rychlostní limity. Dle posledních informací 

z odboru investic byla na stavbu „Mrštíkovo náměstí – přechod pro chodce“ vydáno územní 

rozhodnutí a připravuje se podání žádosti o stavební povolení. Akce je nově zařazena do 

plánu investic pro rok 2023 (KMČ byla v minulosti ujištěna, že bude akce zrealizovaná v roce 

2021). 

• Přechod Pražská – dle sdělení odboru investic bylo požádáno o vydání stavebního povolení 

12/2019. Akce je zařazena k realizaci ve střednědobém plánu pro rok 2023. KMČ ve 

spolupráci s KMČ Neředín se pokusí o přeřazení akce do bližšího termínu pro realizaci. Na 

základě jednání s KMČ Neředín bude tento požadavek uveden v následujícím zápisu. 

• Chodníkovné Ovesná ulice – probíhá majetkoprávní vypořádání. 

• Chodníkovné Cyrilská ulice – KMČ má prostředky na opravu pouze 1/2. Probíhá jednání, 

tak aby bylo možné financovat opravu celé ulice (chodníků). 

• Oprava vodorovného DZ na křižovatce Tomkova x Ladova, které mělo být obnoveno, 

neproběhla řádně a byla obnovena pouze jedna vodorovná čára. Požadujeme rychlé provedení 

obnovy celého vodorovného dopravního značení v daném úseku. 

• Přístřešky a zastávky MHD – na základě podnětů občanů požadujeme posoudit možnost 

umístění automatu na jízdenky někde v Hejčíně (např. Ladova). Dále požadujeme, aby jízdní 

řády vlaků a autobusů byly umístěny společně na zastávkách vlaků i MHD (U Anči). 

• KMČ nese nelibě rozkopávky nově opravených chodníků – Erenburgova a Pešinova a žádá 

odpovědný odbor MMOl, aby dohlédl na řádné uvedení chodníku do původního stavu. V této 
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souvislosti byla rovněž znehodnocena pěšina mezi ul. Pražskou a kostelem, který byla 

vybudovaná z prostředků KMČ. 

• Využití pozemků ve vlastnictví SMOl mezi ulicí Tomkova a pobočkou Vědecké knihovny 

Olomouc (tj. zejména pozemky parc. č.  527/3, 527/5, 343/2, 343/1) – bývalá Přírodovědecká 

fakulta. Na jednání zaznělo několik podnětů, které by bylo vhodné při hledání budoucího 

využití pozemků a jejich podoby zvážit. Jedná se o logické centrum "středního" Hejčína 

a nabízí se tak nové hejčínské "náměstí". Možnost navázat na architektonickou soutěž 

pořádanou před 100 lety na kostel sv. Cyrila a Metoděje. V Hejčíně chybí akutně občanská 

vybavenost, staví se další škola, ze kterých v odpoledních hodinách vyjde přes 2000 studentů 

a nemají se kde v Hejčíně zdržovat. Odmítáme výstavbu infrastruktury, která by dále zvýšila 

intenzitu dopravy v Hejčíně 

• Slavnostní akce k výročí 100 let Kašpárkovy říše se uskuteční 5. 9. 2020. Podrobnosti budou 

upřesněny v následujících zápisech. 

• Pamětní deska věnovaná gen. Františku Dastichovi, legionáři a významnému hejčínskému 

rodákovi, bude odhalena 29. 9. 2020.  

V. Nové požadavky 

• KMČ požaduje přeřazení investiční akce „Mrštíkovo náměstí – přechod pro chodce“ z plánu 

investic pro rok 2023 na rok 2021 (viz. bod 2 čl. IV). 

• Opakovaně vyzýváme k řešení dopravní situace na ulici Tomkova v souvislosti se záborem 

chodníku z důvodu výstavby rezidenčního bydlení (viz. bod 4 čl. IV červnového zápisu). 

Opakovaně vyzýváme k naplnění požadavku z 5/2020 na zklidnění dopravy na ulici Tomkova 

instalaci DZ „30“ od prvních zahrádek směrem od Černovíra až po křižovatku ulic Tomkova 

x Ladova. 

• Doplnění DZ tvar křižovatky na příjezdu od Tomkovy ul. (křižovatka Tomkova x Ladova). 

• Opakovaná urgence požadavku z 12/2019 a 6/2020 – řádně obnovit vodorovné dopravní 

značení na ulici Tomkova v místě křížení s ulicí Ladova (viz. bod 6 čl. IV). 

• Posoudit možnost umístění automatu na jízdenky v Hejčíně a společné umístění jízdních 

řádů vlaků a autobusů na zastávkách ČD i DPMO (viz. bod 7 čl. IV). 

• Rozkopávky nově opravených úseků chodníků – žádáme řádné obnovení původního stavu. 

Dále žádáme obnovení pěšiny mezi ul. Pražská a kostelem (viz. bod 8 čl. IV). 

• Štolbova ulice – úsek od Mrštíkova náměstí po cyklostezku podél mlýnského potoka – 

požadujeme vysypat štěrkem. 

• KMČ žádá RMO, aby pro další využití pozemků ve vlastnictví SMOl mezi ulicí Tomkova 

a pobočkou Vědecké knihovny Olomouc (tj. zejména pozemky parc. č.  527/3, 527/5, 343/2, 

343/1) aktualizovala územní studii pro toto území, a to nejlépe formou urbanistické soutěže 

s důrazem na využití tohoto území jako veřejného prostranství a občanskou vybavenost 

sloužící místním občanům. KMČ žádá RMO, aby včas informovala KMČ o aktuálních 

a budoucích plánech SMOl ve vztahu k předmětnému území." 

VI. Závěr 

Příští jednání proběhne dne 4. 8. 2020 v 17:00 hod. ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín. 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise 

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 


