Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 6. 10. 2020
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala jednání na
6. 10. 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: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA - primátor statutárního města Olomouce a garant KMČ,
zástupce MP, občané.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis ze zářijového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, se jako garant komise
zúčastnil říjnového jednání. Nejprve pohovořil o deficitním rozpočtu města a celkové finanční
situaci s ohledem na zamýšlené investiční akce, dále se pak věnoval dotazům členů komise
a občanů Hejčína. Primátor seznámil přítomné se záměrem vybudovat namísto bývalé
Přírodovědecké fakulty budovu pro 65 až 100 úředníků agendy řidičských průkazů
a motorových vozidel, kteří již déle nemohou sídlit v budově Policie ČR na ulici
Vejdovského. Tento záměr je v příkrém rozporu s názorem KMČ na využití tohoto prostoru
a KMČ s ním zásadně nesouhlasí. Další debata se týkala např. nadměrné intenzity dopravy
v celém Hejčíně, omezení vjezdu nákladních vozidel na ulici Erenburgova, přeložky silnice
Na Trati, zklidnění dopravy na ulici Horní Hejčínská a Tomkova, nevhodně zvolená výsadba
na ulici Horní Hejčínská, atd.
• KMČ usnesením doporučuje Radě města Olomouce, aby zahájila jednání s Olomouckým
krajem ve vztahu k přeložce silnice Na Trati a financování její projektové dokumentace
• KMČ přijala usnesení, kterým žádá Radu města Olomouce, aby před zahájením projekčních
prací k přeložce silnice Na Trati konzultovala zadání projekčních prací s KMČ.
• KMČ doporučuje Radě města Olomouce, aby pro přesun úředníků agendy řidičů hledala jiné
vhodné prostory nebo pozemky než Tomkovu ulici, a to vzhledem k předpokládané zvýšení
dopravní zátěže, která je již teď neúnosná, nevhodnému podloží a opačné vůli KMČ
a místních občanů.
• Požadavek KMČ na vyštěrkování pěšiny mezi spodní částí Mrštíkova náměstí
a cyklostezkou podél Mlýnského potoka, bude naplněn v roce 2021 z prostředků na estetizaci.
• Požadavek občanů na opravu cesty na Mrštíkově náměstí směrem k domům č.p. 20, 22, 24
a 26 a odvodnění, bude zařazen do evidence požadavků na zpracování projektových
dokumentací.
• Na požadavek KMČ sjednotit otvory pro stromy v chodníku na ulici Na Trati bude proveden
až po odsouhlasení odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl.
• Aleš Vánský zhodnotil slavnostní odhalení pamětní desky věnované gen. Františku
Dastichovi, legionáři a významnému hejčínskému rodákovi, které proběhlo dne 29. 9. 2020
a Jana Werdichová zhodnotila vystoupení 3 souborů a odhalení pamětní desky věnované
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Ing. Františku Čechovi, při příležitosti výročí 100 let Kašpárkovy Olomouc říše, které proběhlo
dne 5. 9. 2020.

V. Nové požadavky
• Požadavek na RMO (viz. bod 2 čl. IV).
• Požadavek na RMO (viz. bod 3 čl. IV).
• Požadavek na RMO (viz. bod 4 čl. IV).
VI. Závěr
Krizový štáb OPR Olomouc na svém jednání dne 13. 10. 2020 rozhodl omezit přímé fyzické
jednání komisí městských částí v době nouzového stavu. Příští jednání je naplánované na
3. 11. 2020 v 17:00 hod. ve sborovně Gymnázia Olomouc – Hejčín, s ohledem na výše
uvedené není jisté, zda se uskuteční. O případných změnách – zrušení jednání/stanovení
náhradního termínu, budeme informovat.
Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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