
Zápis z komise městské části č.3 – Hejčín konané dne  21.3. 2012. 
 
 
Přítomni : M.Novotný, ing.R.Nepožitek, J.Borek, ing.L,.Lindner, J.Werdichová, 
JUDr.R.Zbíral, Mgr.B.Vacková, A.Vánský, D.Gošová, V.Coufal. 
Omluveni : Mgr.M.Řehák 
Hosté : občané a MP Olomouc 
 
1/ Žádosti o vyjádření KMČ ze strany MMOl. 
 
a/ pronájem pozemku – manželé Sedlákovi- jedná se o pozemek s jehož pronájmem již KMČ 
souhlasila v minulém roce – jde o nové znovuprojednání v ZMO, komise souhlasí 
s pronájmem. 
b/ pozemek pod garáží 19 m2 – k.ú. Hejčín- komise souhlasí , jedná se o  vypořádání 
vlastnických vztahů 
 
2/ Petice – přechody ul.Tomkova. 
 
Komisi byla předložena panem A.Vánským písemná odpověd na petici občanů RMO ve věci 
zbudování 2 nových přechodů pro chodce na frekventované ul.Tomkova.Bylo přislíbeno 
zbudování přechodu v křižovatce Tomkova – Dolní hejčínská ještě v tomto roce.  Druhý 
přechod vyžaduje zpracování proj.dokumentace, která by měla být v tomto roce zpracována a 
v přístím roce zbudován druhý přechod v blízkosti křižovatky Mrštíkovo náměstí – 
ul.Tomkova. 
Zbudováním těchto dvou přechodů pro chodce dojde k omezení rychlosti aut na ul.Tomkova a 
tím se stane silnice bezpečnější pro všechny občany. 
 
3/ Využití bývalé chirurgie Řepčín. 
 
Komisi navštívil náměstek primátora PhDr.L. Šnevajs, který členy a občany seznámil 
s novým využitím prostor bývalé chirurgie umístěné v budově ZŠ Svatoplukova. 
RMO rozhodla , že  2 patra budou využita pro vybudování mateřské školky, 3 patro bude 
sloužit jako rezerva pro rozšíření ZŠ při plánované  výstavbě nových bytů. 
Vnitřní areál školy bude upraven na školní hřiště, které bude přístupné i veřejnosti. 
V návaznosti na budování MŠ bude  upraven i přilehlý  park - oplocení, lavičky a  parkové 
cesty.Z bývalého kina Jiskra bude vybudována  nová tělocvična pro ZŠ. 
 
4/  Oprava fasády kostela v Hejčíně. 
 
Komise se jednohlasně usnesla, že podporuje žádost o dofinancování opravy fasády 
kostela Cyrila a Metoděje v Hejčíně  ze strany MMOL s ohledem na výročí , které se bude 
slavit v roce 2013. 
Tato kulturní památka si zaslouží dokončení již zahájené opravy pláště budovy tak, aby ji 
bylo možno následně nasvětlit a získat tak dominantní stavbu v  naší městské části.  
 
 
Příští jednání komise proběhne dne 25. 4. 2012 v 16,00 hod – budova gymnázia Hejčín. 
 
          
                                                                                      Milan Novotný – předseda komise 


