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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 2. 11. 2021 
I. Zahájení jednání 

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

svolala jednání na 2. 11. 2021, od 17:00 h. ve sborovně Gymnázia Olomouc – Hejčín. 

II. Prezentace 

Přítomni: Z. Koutná (předsedkyně), A. Vánský, Mgr. J. Rotter, Mgr. et Ing. H. Vacková, 

J. Werdichová, JUDr. J. Kopecký, E. Skácelová, Mgr. P. Minarovič, Mgr. et Mgr. 

T. Ošťádalová, Ing. arch. R. Liška, RNDr. L. Merta, Ph.D., 

Omluveni: doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D., 

Hosté: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA - garant komise a primátor SMOl, zástupce Městské 

policie Olomouc, občané. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z říjnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti  

• Jednání se účastnil Mgr. Miroslav Žbánek, MPA - garant komise a primátor SMOl. Vyjádřil 

se k několika záležitostem a odpovídal na otázky členů komise. Jednání s primátorem se 

týkalo zejména těchto oblastí: 

- Doprava v Hejčíně: Prozatím není řešení, částečně by ulevila přeložka silnice Na Trati 

a vybudování pátého ramene okružní křižovatky u Globusu, ale investoři se prý nemají k akci. 

Jsou schváleny dílčí kroky ke zklidnění dopravy na Horní hejčínské, brzy se budou realizovat. 

- Otočení jednosměrky na ulici Dolní hejčínská: V současnosti se neplánuje, ale primátor 

bude k akci iniciovat svolání místního šetření, aby byla zjištěna skutečná situace a potřebnost 

opatření. Sdělil, že má k dispozici podklady, které dokládají, že po úpravě vodorovného 

dopravního značení při výjezdu z ulice Tomkova na ulici Ladova, se situace částečně zlepšila. 

- Prodej pozemků ve vlastnictví SMOl společnosti Jezdecký areál Olomouc, s.r.o.: Vyjádření 

primátora naznačilo, že tento prodej nejspíš podporuje, a to navzdory nesouhlasu 3 komisí. 

Důvodem je tristní ekonomická situace SMOl.  

• 3. 12. 2021 proběhne rozsvěcení vánočního stromu v areálu Gymnázia Olomouc – Hejčín. 

V. Nové požadavky 

• Oprava propadlého kanálu před domem č. 52/10 na ulici Tomkova. 

VI. Závěr 

Příští jednání proběhne dne 7. 12. 2021 v 17:00 h. ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín. 

 

 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise 

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 

 

 


