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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 2. 3. 2021 
I. Zahájení jednání 

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

svolala online jednání na 2. 3. 2021, od 17:00 hod. 

II. Prezentace 

Přihlášeni: 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, P. Pavlík, 

J. Werdichová, JUDr. J. Kopecký, Mgr. P. Michálek, 

Omluveni: RNDr. L. Merta, Ph.D., Mgr. P. Minarovič. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z únorového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Podněty MP 

- Na cyklostezce podél Mlýnského potoka venčí velkého hnědého psa starší útlá žena 

s delšími blond vlasy. Pes bývá na volno, vbíhá do cesty cyklistům i chodcům a někdy je 

i pronásleduje. Zmíněná žena, předpokládáme, že majitelka psa, na upozornění reaguje velmi 

podrážděně až útočně a spílá nadávkami po ohrožených uživatelích cyklostezky. Opakované 

incidenty se odehrály ve všední dny kolem 7:45 hod. Žádáme MP o opakované prověření 

lokality v uvedeném čase a o zjednání alespoň preventivního opatření, pokud dojde ke zjištění 

přestupkového jednání. 

• Občané si stěžují na dým vycházející z areálu bývalé vodárny vedle campu Krásná Morava, 

požadujeme prošetřit. Hustý zapáchající dým, vycházející z komínu jednoho z objektů na 

pozemku, potvrdili i členové komise. 

•  KMČ se opakovaně zabývá stáním vozidel na zelených pásech a chodnících v ulicích 

Cyrilská,  Metodějská, Pešinova a dalších a podněty k jejich řešení předává MP. Jelikož je 

množství těchto případů narůstající, dohodli se členové KMČ k preventivní akci, v rámci 

které budou za stěrače takto stojících vozidel, vkládány kartičky s upozorněním obsahujícím 

následující text: „Upozorňujeme občany, že jsme na svých jednáních 19. 1. a 2. 2. 2021 dali 

podnět Městské policii Olomouc na zvýšený dohled nad způsobem parkování v této oblasti 

(zejména jde o ulice Metodějská, Cyrilská, Pešinova a Na Trati). Parkování v rozporu s 

platnými předpisy, zejména parkování na chodnících (i před garážemi), parkování na 

zelených pásech nebude Městskou policií Olomouc tolerováno.“. 

• Členové KMČ se shodli na potřebě vybudovat přechod pro chodce na ulici Horní hejčínská. 

Ulice je hojně využívaná dětmi k cestě do školy ZŠ a MŠ Svatoplukova, jediný přechod pro 

chodce je až na konci ulice Řepčínská, která na ulici Horní hejčínskou přímo navazuje. 

S ohledem na skutečnost, že se díky vytrvalé součinnosti DPMO a MP podařilo vytvořit 

z ulice Horní hejčínské rychlostní komunikaci, kde někteří řidiči neváhají jezdit až 100 km/h 

(údaje jsou dostupné ze záznamu radaru), přechod pro chodce zde citelně chybí. Za stávající 

situace je přecházení komunikace mimořádným hazardem. Požadujeme vybudování alespoň 

jednoho přechodu pro chodce na trase, který by byl součástí komplexního řešení ke zklidnění 

dopravy v dané lokalitě, která je navzdory zřízené Zóně 30, neúnosná. 

• A. Hanáčková shrnula dění kolem "Středního Hejčína", pozemku kolem budovy bývalé 

Přírodovědecké fakulty vedle vznikající waldorfské školy. V zimním semestru se tímto 
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prostorem intenzivně zabýval architektonický ateliér Szymona Rozwalky. Studenti připravili 

hloubkovou analýzu prostoru, vytvořili mnohastránkový podpůrný materiál, vizualizace, 

návrhy a velký 3D model možného řešení tohoto prostoru. Připraví prezentaci pro členy KMČ 

na 6. 4. 2021 a následně dvě akce pro všechny obyvatele Hejčína a zájemce: výstavu (zřejmě 

přímo v budově bývalé PřF) a prezentaci možného řešení prostoru v rámci programu Muzea 

umění a spolku Za krásnou Olomouc re.vize (plánovaná na 9. 6. 2021). Studenti na projektech 

pokračují i v letním semestru, protože je zaujal velký potenciál tohoto místa. Svůj zájem 

promítli i do možného názvu celého projektu, který vyzývá k aktivnímu řešení tohoto 

hejčínského "green fieldu": "Hej! Čin!" S výsledky jsou seznamováni příslušní úředníci 

magistrátu, v další fázi dostanou možnost vyjádřit se i občané a vedení města. Ojedinělou 

iniciativu budeme mediálně prezentovat na facebooku a v Olomouckých listech. 

• Noví členové KMČ Jaroslav Kopecký a Petr Michálek se představili ostatním členů komise. 

V. Nové požadavky 

• Požadujeme prošetřit původ dýmu vycházejícího z areálu bývalé vodárny vedle campu 

Krásná Morava (viz. bod 2 čl. IV). 

• Horní hejčínská - přechod pro chodce a zklidnění dopravy v lokalitě (viz. bod 4 čl. IV). 

VI. Závěr 

Příští jednání proběhne pravděpodobně dne 6. 4. 2021 online formou. O možnosti konání 

řádného jednání rozhodne Krizový štáb SMOl. Případné změny - stanovení řádného jednání, 

budou zveřejněny. 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise 

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 


