
Zápis z komise městské části č.3 – Hejčín konané dne 22.2.2012.   
 
Přítomni : M.Novotný, D.Gošová, Mgr.B.Vacková, J.Borek, ing.L.Lothar,ing.R. Nepožitek, 
A.Vánský, J.Werdichová. 
Omluveni : V.Coufal, JUDr.R.Zbíral, Mgr.M.Řehák 
Hosté : občané MČ 
 
1/Oprava chodníků. 
KMČ došla žádost o opravu chodníků u domu na Cyrilometodějském náměstí č.11-12, 
komise posoudí stav výše uvedených chodníků a  zároveň zpracuje plán na obnovu chodníků , 
částka určená na opravy  v tomto roce je pro naši MČ -  200 tis. Kč s DPH. 
 
 
2/Oprava ul.Erenburgova. 
Vzhledem k trvale vysokému stupni provozu na této ulici dochází v některých místech 
k poškození vozovky a tvoření výtluků v obrusné vrstvě vozovky. KMČ požádá odbor 
dopravy, aby lokálně byly tyto výtluky opraveny a snížila se tak hlučnost  projíždějících  
vozidel přes takto poškozená místa. 
 
 
3/ Prodej pozemku. 
Majetkoprávní odbor města Olomouce se na komisi obrátil se žádostí o stanovisko k prodeji 
části pozemku u dostihové dráhy pro chov koní. KMČ souhlasí s prodejem pozemku jedná se 
o pastvinu. 
 
 
4/ Dětské hřiště – Mrštíkovo náměstí. 
Zástupce občanů z Mrštíkova náměstí  a člen komise p.A.Vánský požádal předsedu komise 
p.M.Novotného o projednání možnosti vybudování nového dětského hřiště v dolní části 
Mrštíkova náměstí .Tento pozemek byl v minulém roce upraven, srovnám, a oddělen od ploch 
na parkování osobních vozidel. 
V této části Hejčína probíhá masivní výstavba a to hlavně v ul.U Mlýnského potoka a na 
ul.Glazarova, v rámci výstavby se přistěhovalo několik desítek nových občanů Hejčína a je 
tedy nutno  na to reagovat zvýšením komfortu bydlení a infrastruktury naší městské části. 
KMČ požádá odbor koncepce a rozvoje o zpracování studie na toto DH a následně o jeho 
výstavbu, ještě v tomto roce. 
O tom zda bude náš požadavek akceptován rozhodne RMO na svém jednání kde se budou 
schvalovat jednotlivé lokality pro výstavbu nových dětských hřišť. 
 
5/Nasvětlení kostela Cyrila a Metoděje v Hejčíně 
Do plánu  investic letošního roku byla zařazena příprava výše uvedené akce, v letošním roce 
bude zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. 
V příštím roce by mělo dojít k celkové realizaci této akce. KMČ bude sledovat postup 
přípravy tak, aby termíny byly dodrženy a hejčínský kostel se stal novou dominantou při 
vjezdu do města. 
 
 
Příští jednání komise proběhne dne 21.3. 2012 v 16,00 hod – budova Gymnázia Hejčín. 
 
                                                                         Milan Novotný – předseda komise 


