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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 7. 12. 2021 
I. Zahájení jednání 

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

svolala jednání na 7. 12. 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., doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D., 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc, občané. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z listopadového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti  

• Komise schválila termíny pro jednání v roce 2022 (4. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 12. 7., 

2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., a 6. 12.). Naplánované termíny se mohou v průběhu roku změnit. 

• Členové KMČ, kteří se účastnili jednání s komisařem dopravního inspektorátu PČR 

a pracovníky magistrátu, informovali o průběhu ostatní členy komise. Jednání se týkalo 

dopravy v Hejčíně. Výsledkem byl závěr, že až na nějaké drobné dílčí kroky, je zlepšení 

dopravní situace v Hejčíně v nedohlednu. Částečnou úlevu by mohlo přinést až vybudování 

5. ramene okružní křižovatky u Globusu a přeložka silnice Na Trati. Realizace těchto akcí je 

ohrožena nedostatkem financí. V prvním pololetí roku 2022 by mělo dojít k rozšíření zóny 30 

i na ulici Tomkova (od kempu Krásná Morava) a omezení tonáže nákladních vozidel na Horní 

hejčínské na 6 t. Ke zklidnění dopravy na ulici Horní hejčínská má KMČ důrazně žádat MP 

o měření rychlosti.  

• Občané Hejčína poukazují na nedostatky při úklidu listí (Cyrilská a přilehlé ulice). 

Začátkem listopadu, kdy v oblasti probíhal úklid spadaného listí, byl na chodníky použit zcela 

nevhodně těžký stroj. Tento navíc vjel na staré chodníky v době po dešti. Tím vznikly na 

chodnících brázdy, se kterými se budou místní potýkat jak při úklidu listí, tak sněhu. Jen 

doplňujeme, že si občané v převážné většině chodníky uklízí sami (nečekají, až si na ně TS 

udělají čas). Takže vzhledem k výkonu je škoda větší než užitek. Žádáme proto TSMO, aby 

vyžadovali po svých zaměstnancích důkladnou přípravu práce - tzn., aby si byli dopředu 

vědomi, na jaký povrch jedou pracovat a s tím si určili i použití správného pracovního stroje. 

• Členové KMČ vyjádřili důrazný nesouhlas a protest proti rozhodnutí Rady města Olomouce 

ze dne 8. 11. 2021, kterým doporučila ZMO schválení prodeje pozemků pod jezdeckým 

areálem na Lazcích. Důvody nesouhlasu KMČ jsou opakovaně uvedeny v minulých zápisech. 

Černý scénář se bohužel naplnil a ZMO na svém jednání dne 10. 12. 2021 prodej pozemků 

schválilo. 

• Workoutový prvek na hřišti Balbínova. Osazení prvku bylo provedeno přímo do hlíny 

a obsypáno kačírkem. Většinou jsou obdobná zařízení usazena nad terén v betonové patce.  

Máme obavu, aby zvolené provedení nemělo vliv na zkrácení životnosti. 

V. Nové požadavky 

• Omezit max. povolenou tonáž nákladních vozidel na Horní hejčínské na 6 t.  

• Žádáme MP o provádění měření rychlosti vozidel na ulici Horní hejčínská a zajištění 

dodržování max. povolené rychlosti (do požadavku zahrnujeme i další ulice spadající do zóny 
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30, na Horní hejčínské je však situace nejpalčivější a způsobena právě horlivostí MP, viz 

dále). Tato činnost by měla být prováděna alespoň s takovou intenzitou, s jakou se MP 

dokázala vypořádat s mimořádně nebezpečným parkováním vozidel při krajnici, čímž se 

výrazně přispělo k zavlečení další dopravy do ulice a zvýšení rychlosti vozidel, navzdory 

zavedení zóny 30.   

• Žádáme TSMO, aby instruovali pracovníky jak předcházet škodám na majetku SMOl (viz. 

bod 3 čl. IV). 

• Prověřit způsob osazení workoutového prvku na hřišti Balbínova a případně reklamovat 

u zhotovitele. (viz. bod 5 čl. IV). 

VI. Závěr 

Příští jednání proběhne dne 4. 1. 2022 v 17:00 h. ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín. 

 

 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise 

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 

 

 


