
 
 
 
 
                                           Zápis z komise městské části č.3 – Hejčín konané dne 27. 4. 2011. 
 
 
Přítomni : M.Novotný,ing. Nepožitek,ing. Lindner, J.Borek 
Omluveni : p.Příleská, p.Toncrová, p.Miklas, p.Coufal 
Hosté : občané MČ a MPO 
 
 
1/ Korespondence KMČ. 
 
Komise odsouhlasila umístění rekl.tabule pro f. MAD – sběrna papíru na ul.Tomkova, dále umístění navigačních 
šipek značení cílů pro automobilisty. 
Komise nesouhlasí s prodejem pozemku u kostela pro výstavbu rod.domku.Tento pozemek je třeba řešit 
koncepčně a ne pouze část uvedené parcely  - stanovisko předáno na OKR – MMOl. 
 
 
2/ Vyhláška proti žebrání a konzumaci alkoholu. 
 
Komise bude reagovat na dopis primátora Stat.města Olomouc , kde žádá o  vytypování míst kde dochází 
k žebrání a konzumaci alkoholu na veř. prostrantví.Naší MČ se problém zatím netýká, ale již se projevuje 
tendence přesunutí těchto osob směrem z centra města do jeho okrajových částí, u nás bude  problematická 
lokalita u PENNY marketu, kde lze očekávat větší koncentraci těchto osob.Zást. MP byly požádáni o větší 
dohled v této lokalitě, což bylo akceptováno. 
 
 
3/ Oprava chodníků v MČ. 
 
Rada města Olomouce rozhodla , že přenese větší pravomoc na KMČ ve věci oprav chodníků a 
komunikací.Každá MČ bude mít rezervovánu částku 300 tis.Kč na opravu vytypovaných chodníků , komunikací 
a zpevněných ploch. KMČ navrhne lokalitu,kterou odsouhlasí odbor dopravy jako majitel komunikací a následně 
bude oprava zadána oprava  Tech.službách Olomouc. Komise obdržela podnět na úpravu bezbariérových 
přechodů na ul.Ladova a Tomkova pro vozíčkáře – s tímto se ztotožňuje a předá objednávku TSMO 
na provedení úprav těchto  přechodů.   
 
 
4/ Petice – obsazenost mateřských škol. 
 
Komise byla seznámena s peticí na rozšíření počtu míst v místní mateřské škole. Jedná se o stav , který vyplynul 
z toho, že v naší MČ se provádí masivní výstavba byt.domů a tím se zvyšuje počet dětí, které chtějí rodiče 
umístit v mateřské škole. Petice požaduje rozšíření kapacity MŠ do dalších volných prostor města,  jako 
nejvhodnější se jeví využít prostor bývalé chirurgie v lokalitě ZŠ Svatoplukova. 
Komise tento návrh podporuje i v návaznosti na další výstavbu , která bude prováděna v naší MČ. 
 
 
 
Příští jednání komise proběhne dne 25.května v 16,00 hod v budově Gymnázia Hejčín. 
 
 
 
                                                                                                          Milan Novotný – předseda komise 


