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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 1. 6. 2021 
I. Zahájení jednání 

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

svolala jednání na 1. 6. 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., Mgr. P. Minarovič, 

Omluveni: E. Skácelová, 

Hosté: JUDr. Martin Major, MBA – náměstek primátora, zástupce Městské policie Olomouc. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z květnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Majetkové záležitosti 

- Komise SOUHLASÍ s prodejem části pozemku parc. č. 438/11 o výměře 87 m
2
 a s nájmem 

části pozemku parc. č. 346/3 o výměře 87 m
2
, oba ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec 

Olomouc ve vlastnictví SMOl Správě železnic, státní organizaci, za účelem připravované 

rekonstrukce vlakové zastávky Olomouc Hejčín. V rámci této rekonstrukce budou 

vybudovány nové přístupové chodníky k nástupišti, přístřešek pro cestující, odvodnění 

a vsakování, osvětlení a zábradlí. Stavba bude probíhat od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.  

• Jednání KMČ probíhalo za účasti náměstka primátora statutárního města Olomouce JUDr. 

Martina Majora, MBA. Projednávaná témata se týkala dlouhodobých palčivých problémů, 

které se KMČ snaží řešit, např. přechod přes ulici Tomkova mezi Mrštíkovým náměstím 

a Mlýnským potokem, kdy náměstek ujistil, že se jedná o jeden ze dvou přechodů, které mají 

pro město prioritu. Další zmíněné téma bylo snížení rychlosti na 30 km/h na Tomkové ulici 

od připojení kempu Krásná Morava. K záměru vybudovat odbor agendy řidičů na místě 

bývalé Přírodovědecké fakulty náměstek uvedl, že zatím nemá žádné stanovisko města a že 

Ministerstvo vnitra ČR v rozpočtu na akci nemá peníze (stavba je podmíněna dotací z MV 

výměnou za vyklizení doposud používané budovy na ulici Vejdovského). Dále bylo 

debatováno kontroverzní schválení RMO prodeje pozemků na Lazcích (většinou v k. ú. 

Hejčína) i přes odpor 3 komisí, kruhový objezd směrem na Černovír, zklidnění dopravy na 

Horní Hejčínské a omezení rychlosti na Tomkové a otočení jednosměrky na Dolní Hejčínské 

(byl zde uveden i nový důvod, kdy zářijové otevření Waldorfské školy hrozí dopravním 

kolapsem s dosahem za hranice Hejčína).  

• Dne 9. 6. 2021, 16. 6. 2021 a 24. 6. 2021 proběhlo v budově bývalé Přírodovědecké fakulty 

představení studentských prací využití území, s prohlídkou budovy, včetně vyhlídkové 

„terasy“ na střeše. V posledním uvedeném termínu byl program v rámci trienále spojen 

i s přesunem do Muzea umění v Olomouci.  

• Občané Hejčína si stěžují, že Radniční listy jsou doručovány se zhruba třítýdenním 

zpožděním. 

• KMČ připomíná primátoru statutárního města Olomouce a garantu hejčínské komise Mgr. 

Miroslavu Žbánkovi, MPA, že zhruba před půl rokem mu adresovala několik konkrétních 

otázek a doposud neobdržela žádnou odpověď. KMČ jako celek tedy žádá, aby dostala 
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odpovědi na tyto otázky. KMČ nově doplňuje, že dne 15. 6. 2021 proběhlo osobní jednání za 

účasti primátora a některých členů KMČ, včetně předsedkyně, kdy byla část dotazů 

zodpovězena, zbytek bude doplněn výhledově. 

• RMO jmenovala novou členkou komise paní Evu Skácelovou. 

• Jubilanti – proběhne společně pro Hejčín a Řepčín, zatím není rozhodnuto, zda proběhne 

slavnostní akce na Radnici nebo s výhledem na nejistou situaci bude probíhat pouze osobní 

roznos balíčků. 

• KMČ se dohodla, že prázdninová jednání budou probíhat ve sborovně GOH. 

V. Nové požadavky 

• Včasné doručovaní Radničních listů (viz. bod 4 čl. IV). 

VI. Závěr 

Příští jednání proběhne dne 13. 7. 2021 v 17:00 h. ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín. 

 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise 

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 

 

 


