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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 1. 9. 2020 
I. Zahájení jednání 

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

1. 9. 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, RNDr. L. Merta, Ph.D., Ing. arch. R. Liška, doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D., 

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

Nepřítomni: Bc. J. Machus (neomluven), 

Hosté: zástupce MP, občané. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis ze srpnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Majetkové záležitosti 

- Komise souhlasí s nájmem části pozemku parc. č. 401/8, ostatní plocha o výměře 145 m
2
 na 

ulici Matochova za účelem užívání zahrádky. 

- Komise souhlasí s případnými dalšími změnami v osobě pachtýře (nájemce) uvedeného 

pozemku (celková výměra 2.998 m
2
) za účelem užívání zahrádky. Tento souhlas platí do 

konce volebního období, tedy do roku 2022. 

• Občané - Svaz žen, opakovaně vyzývají k co nejrychlejšímu vybudování přechodu na ulici 

Tomkova. Požadují jednání se zástupci státní správy a samosprávy na místě samém a realizaci 

stavby bezpodmínečně v roce 2021. 

 • Během září je nutné nahlásit plánované akce, kde bude požadována výjimka z nočního 

klidu. KMČ s tímto postupem, kdy se musí akce nahlašovat takřka rok dopředu, nesouhlasí. 

Určení přesného termínu akce se obtížně stanovuje s takto velkým předstihem. Navrhujeme 

termín pro nahlášení akci prodloužit alespoň do března příslušného roku. 

• Budoucí 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) – v návaznosti 

na požadavek KMČ z 7/2020 podporujeme uspořádání studentského workshopu vedeného 

zkušenými architekty, pedagogy vysokých škol technického zaměření, který se bude zabývat 

možnostmi využití tohoto prostoru. KMČ souhlasí s finančním příspěvkem na uskutečnění 

workshopu ve výši max. 28.000,- Kč. Jedná se o podpoře dalších subjektů, lze tedy 

předpokládat, že celkové výdaje KMČ budou nižší. 

• Dne 5. 9. 2020 se uskutečnila slavnostní akce k výročí 100 let od založení Kašpárkovy říše. 

Vystoupily 3 soubory, každý s vlastním představením a byla odhalena pamětní deska 

věnovaná Ing. Františku Čechovi, významnému českému loutkáři, dramatiku a zakladateli 

Kašpárkovy říše Olomouc. KMČ schválila poskytnutí příspěvku ve výši 15.400,- Kč na 

uskutečnění akce (pouze vystoupení, příspěvek na obnovení pamětní desky byl schválen 

8/2020). 

• Dne 16. 9. 2020 od 17:00 hod. se v Oranžerii ve Smetanových sadech uskuteční veřejná 

diskuze „Nová strategie pro zeleň v Olomouci“. 

• Dne 15. 9. 2020 od 18:00 hod. se v sále Zastupitelstva města Olomouce, Hynaisova 10 

uskuteční veřejné projednání „Nová parkovací politika Města Olomouce“ určené mimo jiné 
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i pro občany Hejčína. Další jednání pro jiné městské části proběhnou 17. 9., 22. 9. a 23. 9. 

vždy od 18:00 hod. 

• Dne 26. 9. 2020 se uskuteční Hvězdicová cyklojízda primátorů města Olomouce, Přerova 

a Prostějova. Olomoucká část startuje v 9:00 hod. před radnicí s cílem Dub nad Moravou přes 

Kožušany-Tážaly, Blatec a Charváty. 

• Obnovená sběrová sobota, společná pro Hejčín a Řepčín – Dne 17. 10. 2020 od 8:00 do 

11:00 hod. bude umístěno stanoviště s kontejnery na rohu ulic Balbínova a Mojmírova. 

• Dne 29. 9. 2020 proběhne slavnostní odhalení pamětní desky věnované gen. Františku 

Dastichovi, legionáři a významnému hejčínskému rodákovi.  

V. Nové požadavky 

• Požadavek občanů – Svazu žen a KMČ (viz. bod 2 čl. IV). 

• Výjimka z rušení nočního klidu – nahlášení termínu akcí (viz. bod 3 čl. IV). 

• Zóna 30 – vjezd z Tomkové na Horní Hejčínskou – značka je příliš vpravo a není moc 

výrazná, požadujeme upravit umístění posunutím na sloupku směrem k vozovce a doplnění 

kontrastního podkladu (případně i na dalších místech vjezdu do zóny). Při výjezdu z Horní 

Hejčínské na Tomkovu je značka konec zóny v zákrytu jiné dopravní značky. 

• Umístit zrcadlo při výjezdu z Dolní Hejčínské na Tomkovu. Není vidět vlevo. 

VI. Závěr 

Příští jednání proběhne dne 6. 10. 2020 v 17:00 hod. ve sborovně Gymnázia Olomouc - 

Hejčín. 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise 

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 


