
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 3
Hejčín

Č. 9 / 2022 06. 09. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Zuzana Koutná, Mgr. et Mgr. Tereza Oštádalová, Jana Werdichová, Aleš Vánský, Ing. arch.
Radek Liška, Mgr. Jaroslav Rotter, RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., doc. Mgr. Andrea Hanáčková,
Ph.D., JUDr. Jaroslav Kopecký, Mgr. et Ing. Hana Vacková, Ing. Petr Minarovič, Eva
Skácelová

Hosté: zástupce MPO, občané

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce - Před uzavřením
Tomkova 16 - Předáno

Starší požadavky

Zápis č. 5/2022 ze dne 03. 05. 2022: Využití budovy bývalé Přírodovědecké fakulty - Předáno
Zápis č. 5/2022 ze dne 03. 05. 2022: Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce - Před uzavřením
Zápis č. 5/2022 ze dne 03. 05. 2022: Reklama ,,Exprespneu" - V realizaci
Zápis č. 5/2022 ze dne 03. 05. 2022: Naplnit příslib dopravních opatření - Před uzavřením
Zápis č. 5/2022 ze dne 03. 05. 2022: Mrštíkovo náměstí - mlatový povrch - Před uzavřením
Zápis č. 5/2022 ze dne 03. 05. 2022: Mrštíkovo náměstí - suchý strom - Předáno
Zápis č. 5/2022 ze dne 03. 05. 2022: Horní hejčínská - radar - Před uzavřením
Zápis č. 6/2022 ze dne 07. 06. 2022: Dolní hejčínská - jednosměrka - Před uzavřením
Zápis č. 6/2022 ze dne 07. 06. 2022: Zklidnění dopravy - Před uzavřením
Zápis č. 7/2022 ze dne 12. 07. 2022: Estetizace - Předáno

05 Projednávané záležitosti

05.1 Estetizace



Komise obdržela informaci, že realizace gumového povrchu pod hrazdou na hřišti Balbínova byla zadána
prostřednictví odboru cestovního ruchu, kultury a sportu MMOl. Cena realizace bude cca 80 tis. Kč a bylo o ní
rozhodnuto bez souhlasu KMČ.
Komise považuje cenu za provedení cca 12 m2 povrchu za přemrštěnou a vynaložení takto vysoké částky za
nehospodárné. Vysoká cena je zřejmě odůvodněná nutností provádění prací firmou s odbornou certifikací.
KMČ se bude touto záležitostí dále zabývat, pokusí se zjistit jaký byl postup MMOl v případě zadání akce
konkrétnímu dodavateli, a zda nešlo akci realizovat za nižší cenu. Členové komise se vyjádřili, že kdyby na
zadání objednávky za tuto cenu měli vliv, nezadali by jí.
Navzdory výše uvedeným informacím, komise s instalací souhlasí.

05.2 Schválení zápisu z minulého jednání

KMČ schválila zápis z minulého jednání (2. 8. 2022).

05.3 Podnět občana

Na KMČ se obrátil občan z domu Erenburgova 34 s žádostí o pomoc při řešení potíží, které způsobuje trojice
stromů vysazených blízko bytového domu. Větve stromů dosahují nad okapové žlaby ve štítu domu a padající
listí je pravidelně zanáší, což jsou skutečnosti, na něž dlouhodobě upozorňuje. Na základě tohoto podnětu člen
komise místo prohlédnul a vyfotil, následně navštívil příslušné odbory magistrátu a vyhledal odpovědného
pracovníka. O situaci se ví, momentálně jsou stromy ve správě Flory Olomouc, která by měla zajistit ořezání
přesahujících větví. Jelikož se jedná o složitější a dlouhodobější problém, jehož řešení časově přesahuje
mandát stávající KMČ, bude řešeno členy nové komise, která bude ustanovena do konce tohoto roku. Stavající
KMČ nevznese v této věci požadavek na konkrétní odbor či pracovníka. 

05.4 Dolní hejčínská

KMČ se zabývala bodem k jednání RMO ze dne 22. 8. 2022, který se měl týkat otočení jednosměrky na ulici
Dolní hejčínská. Bod byl z jednání stažen a RMO se projednáním věci vůbec nezabývala. Důvodem pro stažení
bodu z jednání byl údajně nesplněný závazek KMČ věc veřejně projednat s občany. V důvodové zprávě pro
jednání RMO bylo uvedeno: "ze  zápisu KMČ, ani z žádných jiných dostupných informací, bohužel nevyplývá, že
by dohodnuté veřejné projednání proběhlo".
KMČ se vůči těmto nepravdivým informacím, které navozují dojem, že neudělala co měla, důrazně ohrazuje.
KMČ veřejné projednání záměru otočit jednosměrku na Dolní hejčínské s časovým předstihem oznámila a dala
možnost vyjádření veřejnosti. Na jednání zazněly názory jak z řad podporovatelů tak i odpúrců otočení
jednosměrky. Následně KMČ otočení schválila. Veškeré tyto skutečnosti je možné ověřit ze zápisů z jednání
KMČ.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

08.1 Jubilanti

14. září 2022 proběhlo v budově radnice setkání jubilantů ( 75, 80 a 85 let). 
 

08.2 Příští jednání proběhne dne 4. 10. 2022 v 17:00 h. v budově Gymnázia Olomouc - Hejčín.



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 9 / 2022

Datum schválení zápisu: 22. 09. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Zuzana Koutná

Zapsal/a:
Mgr. Jaroslav Rotter

Ověřil/a:
Zuzana Koutná


