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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 4. 5. 2021 
I. Zahájení jednání 

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

svolala jednání na 4. 5. 2021, od 17:00 h. ve sborovně Gymnázia Olomouc – Hejčín. 

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, J. Werdichová, 

JUDr. J. Kopecký, RNDr. L. Merta, Ph.D.,  

Omluveni: Mgr. P. Minarovič, P. Pavlík, 

Hosté: Mgr. J. Martinák, zástupce Městské policie Olomouc. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z dubnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Majetkové záležitosti 

- Komise NESOUHLASÍ s prodejem pozemků ve vlastnictví SMOl společnosti Jezdecký 

areál Olomouc, s.r.o., dle žádosti č. j. SMOl/160383/2020/OMAJ/MR/Kas. KMČ odmítla 

obdobné žádosti (podané i pod hlavičkou JU-TURN Jezdectví Lazce s.r.o.) na jednání 

konaném dne 6. 2. 2018, 3. 4. 2018 a 4. 8. 2020. Komise odkazuje na odůvodnění uvedená 

v zápisech z těchto jednání. Jen zdůrazňujeme, že prodej je pro město mimořádně nevýhodný 

a může generovat rizika spojená s dalšími investičními akcemi v této lokalitě a v neposlední 

řadě navýšení už tak vysoké dopravní zátěže. Tyto pozemky či jejich části se v jednotlivých 

žádostech mírně liší, ale princip je stále stejný a argumenty zůstávají. KMČ podporuje 

jezdecký sport v lokalitě, doporučujeme však zachovat formu nájmu, tak aby město mělo 

i nadále možnost ovlivňovat využití území. 

• A. Vánský informoval o urgencích oprav železničního přejezdu U Anče. SŽ (ex SŽDC) 

může provést opravu pouze za úplné výluky, nejbližší se však plánuje až na podzim. Věc 

budeme dále sledovat a urgovat. 

• A. Hanáčková informovala o dalších krocích v rámci workshopu možného řešení prostoru 

"Střední Hejčín", pozemku kolem budovy bývalé Přírodovědecké fakulty vedle vznikající 

Waldorfské školy. Na příštím jednání by mělo být k dispozici víc informací. 

• Okna Kaple sv. Jana Nepomuckého na Mrštíkově náměstí. Existují 2 varianty – restaurování 

(cena cca 28 tis. Kč) a výroba replik (cena cca 18 tis. Kč). KMČ se shodla na restaurování. 

• KMČ bude požadovat opravu retardéru na Mrštíkově náměstí, minimálně doplnění 

chybějících kostek. Vzniklé hrany ničí vozidla. Pokud by se podařilo prosadit rekonstrukci, 

budeme navrhovat celkové snížení retardéru o několik cm. 

• Předsedkyně komise informovala o záměru řepčínské komise zbourat „umělou jeskyni“ 

v parku u ZŠ a MŠ Svatoplukova. Sdělila, že se úspěšně snažila přimět členy řepčínské 

komise o změnu stanoviska. KMČ Hejčín odmítá zbourání „jeskyně“ a požaduje její 

zachování a opravu. Stavba je významnou připomínkou minulosti a bylo by škoda ji zničit. 

V. Nové požadavky 

• Chodník za křižovatkou U Anče kolem parkoviště, je po loňské opravě plynu propadlý 

(zejména u přechodu pro chodce), žádáme opravu. 
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• Oprava retardéru na Mrštíkově náměstí, požadujeme doplnit chybějící kostky. Pokud 

proběhne rekonstrukce, požadujeme snížení retardéru o několik cm (viz. bod 5 čl. IV). 

• Zachování a oprava „umělé jeskyně“ v řepčínském parku (viz. bod 6 čl. IV). 

• KMČ trvá na svém požadavku na omezení rychlosti 30 km/h již od Kempu krásná Morava 

po celou trasu ulice Tomkova, až po křižovatku s ulicí Ladova. Dále požadujeme zvýraznění 

„Zóny 30“ na ulici Horní Hejčínská, např. doplnění stávajícího DZ zvýrazňujícím podkladem 

a doplnění vodorovného dopravního značení nástřikem na asfalt. 

• Opakovaná urgence požadavku na realizaci stavby „Mrštíkovo náměstí - přechod pro 

chodce“. Požadujeme realizovat co nejdříve, nejpozději však v roce 2022! 

VI. Závěr 

Příští jednání proběhne dne 1. 6. 2021 v 17:00 h. ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín. 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise 

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 

 

 


