
Zápis z komise městské části č.3 Olomouc- Hejčín konané dne 14. 12. 2011. 
 
 
 
Přítomni : M. Novotný, ing.R. Nepožitek, J. Borek, ing.L. Lindner, J. Werdichová, JUDr. R. 
Zbíral, Mgr.B.Vacková, A.Vánský, 
Omluveni : D. Gošová, V.Coufal, Mgr.M.Řehák 
Hosté : občané a zást. MP.Olomouc 
 
 
1/ Oprava kříže na Mrštníkově náměstí 
 
Z podnětu občanů z Mrštníkova náměstí požádá komise majetkoprávní odbor MMOl o opravu 
plastiky na pískovcovém kříži umístěném na Mrštníkově náměstí, plastika je značně 
zkorodována a rez teče po pískovci a tím znečištuje   památkově chráněný kříž. 
 
2// Nasvětlení hejčínského kostela 
 
Z podnětu předsedy KMČ proběhlo jednání s náměstkem primátora RNDr. L. Šnevajsem ve 
věci využití opraveného hejčínského kostela k propagaci naší městské části. 
Kostel se nachází na významném místě a ke zdůraznění jeho krásné architektůry chybí  
patřičné večerní nasvětlení . Byl dohodnut společný postup KMČ a p.náměstka s tím  , že 
budou usilovat o zařazení projektu této akce do plánu r.2012 a následně po vypracování 
projektové dokumentace by mohlo dojít k realizaci akce v roce 2013. 
 
3/ Vybudování propojovací stezky – lokalita J.Glazarové 
 
Občané z nově budované lokality – pokračování ul.J.Glazarové vznesli na komisi požadavek 
na úpravu a dobudování zpevněné komunikace pro pěší mezi novou zástavbou na ul. 
J.Glazarové  a ul.Nová hejčínská, tento propoj logicky navazuje na cestu občanů z nové 
lokality a to jak na zastávku autobusů tak i  cestu do  města. 
Komise prověří na místě možnosti vybudování této stezky a podle finančních prostředků 
OVVI navrhne možnosti realizace v roce 2012. 
 
4/ Projednání dopravní situace na ul. Erenburgova 
 
Komise se dohodla,že svolá jednání ve věci stále se zhoršující dopravní situace na 
ul.Erenburgova, která není ze strany MMOl řešena  tak, aby se zátěž dopravy zmenšovala. 
Vzhledem k tomu, že náměstek primátora ing.I.Vlach je garantem komise ze strany RMO, 
komise jej požádá o pracovní  schůzku,  na které budou projednány všechny aspekty dopravní 
situace v našem obvodu ,  KMČ předpokládá, že dojde k nějaké konstruktivní dohodě o řešení  
této stále se zhoršující  situace. 
Za KMČ se jednání zúčastní : M..Novotný, ing.R.Nepožitek a J..Werdichová. 
 
 
 
Příští jednání komise proběhne dne 25. 1. 2012 v 16,00 hod – budova Gymnázia Hejčín. 
 
 
                                                                        Milan Novotný – předseda komise 


