Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 19. 1. 2021
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala online
jednání na 19. 1. 2021, od 17:00 hod.
II. Prezentace
Přítomni: Z. Koutná (předsedkyně), A. Vánský, Mgr. J. Rotter, Mgr. et Mgr. T. Ošťádalová,
Ing. arch. R. Liška, doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D., Mgr. et Ing. H. Vacková, RNDr.
L. Merta, Ph.D., Mgr. P. Minarovič, P. Pavlík, J. Werdichová.
Nepřítomni: Bc. J. Machus (neomluven).
Hosté:
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis prosincového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Na dotaz KMČ ohledně aktuálního stavu přípravy stavby budovy odboru agendy řidičů
a motorových vozidel MMOl v Hejčíně, na místě bývalé přírodovědecké fakulty, bylo
odborem investic sděleno, že se připravuje zadání geologických posudků lokality a až na
základě jejich výsledků, bude rozhodnuto o dalším postupu.
• Stavba bytového domu Tomkova (na místě bývalé Restaurace u Džbánku)
- Člen KMČ Ing. arch. R. Liška navštívil stavební úřad, aby zjistil, jak bylo naloženo
s podnětem KMČ z minulého zápisu a zda se jím vůbec někdo zajímá. Odpovědná pracovnice
nebyla přítomná a ostatní zaměstnanci se k věci stavěli zdrženlivě, bylo však sděleno, že
k dotazům přijde odpověď - vyjádření. V rámci dotazování stavu věci, bylo zjištěno, že zábor
chodníku je od 1. 12. 2020 užíván neoprávněně. Věc byla správním orgánem
zdokumentovaná a neoprávněný zábor bude dále řešen.
• KMČ se zabývala rozdělením finančních prostředků v rámci estetizace a oprav komunikací
(tzv. chodníkovné). Pro rok 2021 je na estetizaci vyčleněno 300.000,- Kč a na chodníkovné
200.000,- Kč. V rámci jednání členové KMČ navrhovali akce, které by bylo možné z těchto
prostředků financovat. K estetizace byla navržena oprava střechy a oken kaple Jana
Nepomuckého na Mrštíkově náměstí, instalace cvičebních prvků, radar, místo pro popelnice
na ulici Ovesná a chodníkovné by mohlo zahrnovat opravu Cyrilské ulice, chodník v Ovesné
ulici a řešení neuspokojivé situace se sakurami na ulici Metodějská. Návrhy budou členy
KMČ dále posouzeny, projednány a předány ke schválení RMO. Některé akce mohou být
financovány z jiných zdrojů (např. oprava kaple) a KMČ by tak mohla investovat více
prostředků do ostatních návrhů. Předsedkyně dále informovala, že konečné návrhy musí být
hotové do konce března 2021.
• Komise děkuje doc. Mgr. Andree Hanáčkové, Ph.D. za přípravu online jednání.
• Komise děkuje Ing. Lotharu Lindnerovi za jeho dosavadní působení ve funkci člena KMČ.
V. Nové požadavky
• Komise žádá MP, případně PČR o častější kontrolu nešvaru parkování na chodníku v ulicích
Cyrilská a Metodějská. V ulici Cyrilská na levé straně je vybudovaný nový chodník, který
není k parkování aut určen. Navíc je zde značka zákaz stání, na kterou někteří občané
nereagují. Žádáme tedy o namátkové kontroly zmíněných ulic - zejména v odpoledních
a večerních hodinách, aby se předešlo ničení nově opravených komunikací.
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• Urgence požadavku na obnovu a plastické zvýraznění vodorovného dopravního značení na
ulici Tomkova (křížení s ulicí Ladova).
VI. Závěr
Příští jednání proběhne pravděpodobně online formou. O možnosti konání řádného jednání
rozhodne Krizový štáb SMOl. Případné změny - stanovení termínu řádného jednání, budou
zveřejněny.
Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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