
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 3
Hejčín

Č. 5 / 2022 03. 05. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Zuzana Koutná, Jana Werdichová, Aleš Vánský, Ing. arch. Radek Liška, Mgr. Jaroslav
Rotter, doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D., JUDr. Jaroslav Kopecký, Ing. Petr Minarovič,
Eva Skácelová

Hosté: Občané, zástupce MP

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Zahájení jednání, prezentace, schválení minulého zápisu, projednávané záležitosti, nové
požadavky, závěr.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 Parkovaní v okolí kostela

KMČ předala MPO podnět ke kontrole parkování v uličkách kolem kostela. Obdobné žádosti byly vzneseny i v
minulosti. 

02.2 Parkovaní Dolní hejčínská

KMČ požádala MPO, aby se zaměřila na parkující vozidla na Dolní hejčínské, která brání řádnému výhledu a
vjezdu na ulici Tomkova. KMČ na situaci upozorňovala opakovaně.

03 Vystoupení hostů

03.1 Rehafyz s.r.o.

Paní Machytková představila společnost Rehafyz s.r.o. KMČ bere na vědomí informaci, že společnost otevře v
areálu Waldorfské školy rehabilitační a fyzioterapické pracoviště.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
Zápis č. 1/2022 ze dne 04. 01. 2022: Green Wall Tomkova - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 04. 01. 2022: Kolaudace - účast KMČ - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 04. 01. 2022: Stanoviště na odpady "Ladova" - Před uzavřením



Zápis č. 1/2022 ze dne 04. 01. 2022: Oprava díry v chodníku - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 04. 01. 2022: studie Metodějská - Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 01. 02. 2022: Oprava laviček na Mrštíkově náměstí - Před uzavřením
Zápis č. 3/2022 ze dne 01. 03. 2022: Propojka Ladova - Tomkova - Před uzavřením
Zápis č. 3/2022 ze dne 01. 03. 2022: Horní hejčínská - vodorovné dopravní značení - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Schválení zápisu z minulého jednání

KMČ schválila zápis z minulého jednání (2. 5. 2022).

05.2 Sousedská snídaně

Andrea Hanáčková z nejužšího přípravného týmu zhodnotila konání akce a poděkovala všem, kdo se na jejím
uspořádání podíleli. Akce je hodnocena velmi příznivě. Navíc pozitivně hodnotila skutečnost, že díky akci se
začíná více mluvit o budově "Golema" (bývalé přírodovědecké fakulty) a o možnostech jak s budovou a celým
areálem naložit.

05.3 Golem - bývalá přírodovědecká fakulta

Členové KMČ a občané Hejčína se ptají, co bude s budovou bývalé přírodovědecké fakulty. Žádáme informace
od primátora, jaké má SMOl s budovou plány, případně jaké záměry se zvažují.

05.4 Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce

KMČ opakovaně vznese požadavek na zařazení stavby ,,Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce" do plánu
investic a na její realizaci v roce 2023. V minulém roce KMČ tento požadavek opakovaně (zápis z května a
srpna) uplatňovala pro rok 2022. Tento rok se ovšem stavbu nepodařilo zařadit do plánu investice, z tohoto
důvodu KMČ urguje pro příští rok, navíc od roku 2022 funguje nový systém zápisů a požadavky zde jsou vedeny
elektronicky až do vyřízení.

05.5 Příslib dopravních opatření

KMČ se vrátila k příslibu dopravních opatření z jednání na dotčených místech, které proběhlo na jaře letošního
roku za účasti zástupců DI - PČR a MMOl. Mělo se jednat o rozšíření stávající zóny 30 na ulici Tomkovu,
omezení tonáže pro vozidla nad 6 t na ulici Horní hejčínská a odstranění značky invalidů v místě bývalého
stanoviště na popelnice na ulici Glazarova 11 (vodorovné DZ chybí).

05.6 Jednání s primátorem

Aleš Vánský a Petr Minarovič informovali členy komise o průběhu jednání, týkajícího se jednosměrky na ulici
Dolní hejčínská, které proběhlo na půdě GOH a bylo svoláno z podnětu primátora, za účasti dalších
zainteresovaných odborů SMOl. Na jednání mimo jiné zaznělo, že primátor je připraven zasadit se o otevření
nového posouzení vedení jednosměrky. 

05.7 Dolní hejčínská - jednosměrka

Na základě informací z jednání zástupců KMČ a primátora (viz předchozí bod) se komise dohodla znovu
projednat vedení jednosměrky na ulici Dolní hejčínská. Vzhledem ke skutečnosti, že okolo vedení jednosměrky
se v minulosti rozvířila bohatá polemika, a komise nechce upřít veřejnosti možnost vyjádření se k této otázce,
rozhodla se KMČ věc projednat až na dalším zasedání, které se uskuteční dne 7. 6. 2022. Tímto zveme
veřejnost k účasti.

05.8 Chodníkovné

Z prostředků na chodnikovné pro letošní rok bude opravena část chodníků od ulice Cyrilská od č. 8 po č. 4.

05.9 Metodějská ulice

KMČ se dohodla, že bude usilovat o celkovou rekonstrukci ulice, včetně veškerých inženýrských sítí.



06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Využití budovy bývalé Přírodovědecké fakulty

Informace od primátora, jaké má SMOl s budovou plány, případně jaké záměry vedení SMOl s budovou zvažuje
(viz. bod 5.3.).

2 Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce

Zařazení stavby ,,Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce" do plánu investic a její realizace v roce 2023 (viz.
bod 5.4.)!

3 Reklama ,,Exprespneu"

KMČ v minulosti požadovala prověřit reklamní zařízení ,,Exprespneu" na zelené ploše při křižovatce Tomkova x
Ladova a u Gymnázia Olomouc - Hejčín. KMČ nesouhlasí s umístěním reklamy v zatáčce a požaduje jeho
odstranění (viz. bod 5.5.).

4 Naplnit příslib dopravních opatření

KMČ požaduje informace, kdy budou realizována opatření, přislíbená během jednání z jara letošního roku za
účasti zástupců DI - PČR a MMOl - odd. Dopravního inženýrství a MHD. Mělo se jednat o rozšíření stávající
zóny 30 na ulici Tomkovu, omezení tonáže pro vozidla nad 6 t na ulici Horní hejčínská a odstranění značky
invalidů v místě bývalého stanoviště na popelnice na ulici Glazarova 11 (vodorovné DZ chybí).

5 Mrštíkovo náměstí - mlatový povrch

Požadujeme řádné provedení mlatového povrchu u kaple sv. Jana Nepomuckého na Mrštíkově náměstí, tzn,
aby povrch netvořili velké kameny. 

6 Mrštíkovo náměstí - suchá strom

KMČ požaduje nahradit uschlý strom z nové výsadby na Mrštíkově náměstí.

7 Horní hejčínská - radar

KMČ požaduje umístit preventivní radar se zobrazením rychlosti projíždějících vozidel do ulice Horní hejčínská.
Realizace nejlépe od 1. 9. 2022. Doporučujeme umístit na stejném sloupu VO jako posledně. Připomínáme, aby
radar respektoval nejvyšší povolenou rychlost 30 km/h. 

08 Obecné informace

08.1 Kácení máje

V sobotu 4. červen 2022 od 14:00 se na parkovišti in-line stezky v Břetislavové ulici v Řepčíně uskuteční tradiční
kácení máje. Akce je pořádaná za finančního přispění KMČ Hejčín.

08.2 Příští jednání proběhne dne 7. 6. 2022 v 17:00 h. ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín.



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 26. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Zuzana Koutná

Zapsal/a:
Mgr. Jaroslav Rotter

Ověřil/a:
Zuzana Koutná


