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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 13. 7. 2021 
I. Zahájení jednání 

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

svolala jednání na 13. 7. 2021, od 17:00 h. ve sborovně Gymnázia Olomouc – Hejčín. 

II. Prezentace 

Přítomni: Z. Koutná (předsedkyně), A. Vánský, Mgr. J. Rotter, Ing. arch. R. Liška, Mgr. et 

Ing. H. Vacková, J. Werdichová, JUDr. J. Kopecký, RNDr. L. Merta, Ph.D., E. Skácelová, 

Omluveni: Mgr. P. Minarovič, doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D., Mgr. et Mgr. T. Ošťádalová, 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z červnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Předsedkyně seznámila členy KMČ s podnětem doc. Mgr. Aleše Gáby, Ph.D., týkajícího se 

bezpečného pohybu dětí ve vnitrobloku Ladova, kde dochází ke kolizním situacím, když se 

„přiřítí“ auto odbočující z ulice Ladova. Jako možné řešení navrhuje zřídit vodorovné/svislé 

dopravní značení nebo umístění retardéru při vjezdu do vnitrobloku. Členové KMČ znají 

situaci ve vnitrobloku Ladova detailně a umístění zmíněných prvků nepovažují za důvodné. 

Doposud se na komisi lidé obraceli s podněty ohledně nedostatku parkovacích míst (byla 

navýšena – stavební úpravy zálivů + zjednosměrnění) nebo se stížnostmi na zajíždění tzv. 

mamataxi (zatěžuje a trápí celý Hejčín). KMČ bere podnět na vědomí. Případné návrhy na 

úpravu dopravního provozu by KMČ zvážila, pokud by v lokalitě došlo k opakovaným 

kolizním situacím v souvislosti s dopravním zatížením.  

• Předsedkyně informovala, že odsouhlasená „Street workoutová sestava WS017BD“ je již ve 

výrobě. Sestava bude umístěna vedle stávajícího dětského hřiště za bytovými domy na 

Balbínově ulici. 

• Občané žádají opravení chodníku a sjezdů na Cyrilometodějském náměstí. KMČ opravu 

navrhne do plánu pro rok 2022, letos už máme finanční prostředky na opravy chodníků 

vyčerpané.  

• Členové KMČ zaznamenali nižší hlasitost při nedávné zkoušce varovného a výstražného 

systému, zejména v okolí kostela. 

• Odpadkový koš na cyklostezce před lávkou na Lazce je neustále přeplněn. Budeme 

požadovat osadit odpadní nádobou s větší kapacitou, případně přidat na trase další odpadkový 

koš. 

• Aleš Vánský se pokusí zajistit další průběžnou opravu přejezdu U Anče ještě před velkou 

opravou, která je naplánovaná až na podzim 2021. 

• Aleš Vánský zajistí reklamaci opravy retardéru na Mrštíkově náměstí. Doplněné kostky jsou 

osazeny ještě výše, než byl původní stav. 

• KMČ se zabývala působením samozvaného „tvořivého umělce“ V. K. aka SMAHa, který 

v Hejčíně a okolí působí škody na soukromém i veřejném majetku. V současné době případ 

řeší Policie ČR.  

• Hejčína se dotkne prázdninové omezení provozu autobusové linky č. 12 (bližší informace ve 

vitrínkách). 

• KMČ poděkovala za dlouholetou spolupráci bývalému členovi Ing. Lotharu Lindnerovi.  
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V. Nové požadavky 

• Oprava propadlého kanálku na chodníku kolem bytových domů u křižovatky Tomkova 

a Ladova. Kanálek byl již jednou z podnětu KMČ opravován. 

• Prověřit funkčnost a hlasitost výstražného systému (viz. bod 4 čl. IV). 

• Zvýšení kapacity odpadkového koše nebo přidání nádoby (viz. bod 5 čl. IV). 

• Kontrola neoprávněného parkování na chodnících a zelených plochách v ulicích Cyrilská, 

Metodějská a Pešinova. 

 • Obnova značky názvu ulice „Nová hejčínská“. Stávající je zažloutlá a vypálená od slunce. 

VI. Závěr 

Příští jednání proběhne dne 3. 8. 2021 v 17:00 h. ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín. 

 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise 

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 

 

 


