
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis z komise městské části č.3 – Olomouc- Hejčín konané dne 26.1.2011. 
 
 
Přítomni : M.Novotný, ing.Nepožitek, ing.Linder, V.Coufal 
Omluveni : p.Borek p.Příleská , p.Miklas, p.Toncrová 
Hosté : občané a zást.MP Olomouc 
 
1/ Odpadové hospodářství . 
 
V průběhu měsíce března a dubna 2011 bude organizována odborem živ.prostředí  kampaň na 
umístění speciálních provětrávaných nádob na bioodpad.Může být přidělen pouze l ks popelnice na 
jeden rodinný dům.Bude sváženo střídavě 1 x týdně bioodpad a další týden normální odpad- bližší 
podrobnosti budou uvedeny v letáku, který obddrží občané od odboru živ.prostředí MMOl – oddělení 
odpadového hospodářství. 
 
2/ Požadavek na opravy chodníků. 
 
KMČ předala své požadavky na opravy chodníků v naší městské části - požadavky jsou evidovány na 
odboru dopravy a budou postupně řešeny dle fin.možností příslušného odboru. 
 
3/ Výstavba IN line stezky   Hejčín- Řepčín. 
 
RMO schválila akci na výstavbu IN line stezky pro rekreaci v lokalitě Hejčína a Řepčína-.Stezka 
budou vybudovány na místě stávajících zpevněných komunikací  mezi zemědělskými pozemky a 
propojena přes další useky např.Střelnice až do délky cca 4 km.Povrch bude asfaltový šířky 3 m a 
bude sloužit hlavně IN line bruslařům,cyklistům a chodcům.Předpokládané  dokončení  celé akce.cca 
srpen 2011.Součástí akce budou dvě záchytná parkoviště , jedno u mostu v Řepčíně a druhé u 
betonárny ZAPA. 
 
4/ Vyjádření KMČ k výstavbě na ul.J.Glazarové. 
 
Komise formou tohoto zápisu uplatňuje svoje připomínky k navrhované změně UP v lokalitě 
J.Glazarové – jedná se i zmenšení původního prvku zeleně a navýšení na plochy pro bydlení.Komisi je 
situace v místě známá a vznáší tyto připomínky k navrhované změně UP . 
a/ dalším omezením zeleně v těchto místech dojde k dalšímu zahuštění výstavby,která je již dnes 
neúnosná vhledem k počtu nových bytů, možnosti parkování  a velikosti obslužných komunikací 
b/ výška plánovaných staveb je neúměrná vůči stávající zástavbě bylo by nutná její snížení o 
1.patro 
c/ komise žádá odbor koncepce a rozvoje o zapracování svého stanoviska do materiálu pro RMO 
tak,  aby zájmy obyvatel  Hejčína byly přednostně řešeny nad finančním  zájmem investora. 
 
 
                                                                                           Milan Novotný – předseda komise 


