
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 3
Hejčín

Č. 2 / 2023 07. 02. 2023 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Mgr. et Mgr. Tereza Oštádalová, Aleš Vánský, Mgr. Jaroslav Rotter, JUDr. Jaroslav
Kopecký, Ing. Petr Minarovič, Bc. Roman Vlha, Mgr. Marek Zelenka LL.M., Ing. arch. Radek
Liška, Mgr. Ing. Hana Vacková

Omluveni: RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., Bc. Štěpán Kellner

Hosté: zástupce MPO, občané

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR

3 Vystoupení hostů

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
Přechod Erenburgova - Před uzavřením
Nebezpečný chodník ulice Metodějská - V realizaci
Starší požadavky
Zápis č. 10/2022 ze dne 11. 10. 2022: Soubor změn č. X ÚP Olomouc - Předáno
Zápis č. 10/2022 ze dne 11. 10. 2022: Nelegální parkoviště před RD Tomkova 9 - Před uzavřením
Zápis č. 10/2022 ze dne 11. 10. 2022: Rezidence Glazarova - Vyřešené
Zápis č. 10/2022 ze dne 11. 10. 2022: Městská policie Olomouc - Vyřešené
Zápis č. 11/2022 ze dne 07. 12. 2022: Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce - Předáno
Zápis č. 11/2022 ze dne 07. 12. 2022: Vyspravení štěrkové pěšiny - Před uzavřením
Zápis č. 11/2022 ze dne 07. 12. 2022: Cvičební prvek - Balbínova - V realizaci
Zápis č. 11/2022 ze dne 07. 12. 2022: Přebírání - převzetí díla - Předáno
Zápis č. 11/2022 ze dne 07. 12. 2022: Informace o stavebních záměrech - Před uzavřením
Zápis č. 11/2022 ze dne 07. 12. 2022: Metodějská ulice - havarijní stav - V realizaci

5 Projednávané záležitosti

5.1 MPO
Členové KMČ požádali přítomného zástupce MPO o častější kontrolu stání vozidel na chodnících. Konkrétně se
jedná o chodník před řeznictvím u propojky mezi ulicemi Ladova a Tomkova. Chodník byl před několika lety
vybudován nový, ale dnes je již v důsledku stání automobilů značně poškozený. Další oblast, kde by měla MPO
zaměřit pozornost, jsou ulice Cyrilská a Cyrilometodějské náměstí, kde jsou nové chodníky a auta na nich
poměrně často stojí.
Zástupce MPO byl rovněž upozorněn na vznik černých skládek kolem Mlýnského potoka - za MOPOSem.

5.2 info
Manželé Pospíšilovi se osobně informovali na důvody nevyhovění jejich žádosti o prodej pozemku v ulici
Ovesná, který přiléhá k jejich nemovitostem. Z MMOl dostali jen vyrozumění o nevyhovění žádosti bez žádného
odůvodnění. KMČ tedy sdělila své stanovisko, s tím, že nesouhlas se opírá o budoucí možné využití pozemku
pro potřeby zachování obslužnosti lokality dle ÚP. Dále bylo sděleno, že s případným pachtem pozemku by
KMČ souhlasila (bylo uvedeno i v odůvodnění negativního stanoviska KMČ k prodeji - do odpovědi manželům



se však tato informace již nedostala).

5.3 Vodorovné dopravní značení
Na KMČ se obrátili občané s požadavkem na úpravu vodorovného dopravního značení při vjezdu na silnici
II/446 z místní komunikace ve směru na Lazce/Černovír a Chomoutov. Navrhují podobnou úpravu, která na
Tomkové ulici při odbočovaní doleva na ulici Ladova přispěla k plynulejší dopravě.

5.4 Přeložka silnice Na trati
Vedoucí krajského odboru dopravy a silničního hospodářství na dotaz KMČ sdělil, že akce je pravidelně
projednávaná na dopravní komisi Olomouckého kraje. Doporučil, aby realizaci přeložky více prosazovalo SMOl.
KMČ se dohodla, že bude intervenovat na všech postech města, aby se příprava akce zrychlila. 

5.5 Cvičební prvek - Balbínova
Neupravené okolí bude uvedeno do pořádku na jaře (povrch bude vyčištěn, z okolí odstraněna jílovice a
vysazena tráva, odstranění jílovice ze svahu a zatravnění). KMČ se vymezila vůči stavu, v jakém byly práce
převzaty zástupci města.

5.6 Pyrotechnika
KMČ nepodpořila rozšíření zákazu používání zábavné pyrotechniky. 

Usnesení:
Komise hlasuje o rozšíření zákazu zábavné pyrotechniky na území SMOl.

Pro: 4 Proti: 5 Zdržel se: 0

5.7 Předzahrádky
KMČ nemá připomínky k předloženému seznamu restauračních předzahrádek (v Hejčíně se týká pouze
chodníku před Fabbrica Di Caffé).

5.8 Poškozená houpačka
Nahlášeno poškození žirafy na dětském hřišti Balbínova. Byla přislíbena oprava. Rekonstrukce hřiště se zatím
neplánuje, je v dobrém stavu a výměna prvků není na místě. Bude nadále probíhat údržba za účelem
prodloužení celkové životnosti hřiště.

5.9 Metodějská ulice
Metodějská - chodníky v havarijním stavu v důsledku vystupujících kořenů sakur. Dle vyjádření Ing. Štěpánkové
a Ing. Maruškové z OMZOH jsou stávající sakury nevhodné stromy do místního jílovitého podloží. Vybudování
nového chodníku vylučuje ponechání stávajících sakur, případně výsadbu nových - opakoval by se stejný stav.
Záležitost bude opět projednaná na březnovém jednání za účasti odborníků z OMZOH.

5.10 Vodorovné dopravní značení
Omezení parkování automobilů na ulici Glazarova v místě napojení na cyklostezku bude zhotoveno v rámci
rozšíření zóny 30. Termín cca V/2023.

5.11 Chodníkovné
Oprava chodníku na Dolní hejčínské od Penny po odbočku ke sportovní hale  - cca 800 m2 bude provedena jen
lokální vysprávkou špatných míst, není třeba řešit celkovým předlážděním.

5.12 Park - sad (Hejčínské louky)
KMČ Řepčín požádala komisi o podporu záměru parku - sadu (název ještě není určen) na Hejčínských loukách
při In-line stezce. KMČ se s věcí seznámila a o případné podpoře rozhodne na březnovém jednání.

5.13 Jubilanti
KMČ souhlasí s navýšením příspěvku pro jubilanty z prostředků KMČ o částku 150,- Kč/osoba (jedná se o cca
60 osob).

5.14 Schválení zápisu z minulého jednání
Členové schválili zápis z minulého jednání (3. 1. 2023).

5.15 Noví členové
Rada města Olomouce na svém zasedání dne 24. 1. 2023 jmenovala na návrh KMČ nové členy - Hanu
Vackovou a Petra Minaroviče.



5.16 Určení zapisovatele
Členové se dohodli, že novým zapisovatelem bude Štěpán Kellner a ověřovatelem zápisu Jaroslav Rotter.
Dohoda platí obecně, mohou však nastat výjimky v připadech absence (jako v případě právě tohoto zápisu).

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Usnesení:
KMČ souhlasí s budoucími pachty v uvedených lokalitách za účelem užívání zahrádek.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

6.1 Budoucí pachty
KMČ souhlasí s budoucím možným propachtováním pozemků v lokalitách č. 22 - ulice Matochova, lokalita č. 23
- za ulicí Glazarová a lokalita č. 24 za ulicí Ovesná.
Tento souhlas se omezuje pouze na budoucí užívání pozemků za účelem zahrádek, a má platnost do konce
volebního období, t.j. do konce roku 2026.

7 Nové požadavky

1 MPO

Sankce pro auta stojící na chodníku před řeznictvím u propojky ulic Ladova a Tomkova, kontrola stojících aut na
chodnících v ulicích Cyrilská a Cyrilometodějské náměstí.
Zvýšený dohled nad oblastí, kde často vznikají černé skládky - kolem Mlýnského potoka za MOPOSem. Viz bod
5.1.

2 Vodorovné dopravní značení

KMČ požaduje úpravu vodorovného dopravního značení při vjezdu na silnici II/446 z místní komunikace ve
směru na Lazce/Černovír a Chomoutov. Na místě by byla vhodná podobná úprava, která na Tomkové ulici při
odbočování doleva na ulici Ladova přispěla k plynulejší dopravě.

8 Obecné informace

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 2 / 2023

Datum schválení zápisu: 20. 02. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Jaroslav Rotter

Zapsal/a:
Mgr. Jaroslav Rotter

Ověřil/a:
Mgr. et Mgr. Tereza Oštádalová


