
Zápis z komise městské části č. 3 – Olomouc- Hejčín konané dne 25.4.2012. 
 
 
Přítomni : ing.R.Nepožitek, M.Novotný,J.Borek, ing.L.Lindner,J.Werdichová, JUDr.R.Zbíral, 
Mgr.B.Vacková, A.Vánský, 
Omluveni : D.Gošová,V.Coufal, Mgr.M.Řehák 
Hosté : Policie ČR a občané 
 
 
1/ Žádost o vyjádření ze strany MMOl. 

- stanovisko k prodeji pozemku- předzahrádky u domu č.78 ul.Na trati- sídlo 
obvod.oddělení Policie ČR – komise souhlasí s prodejem pozemku, který přináleží 
k dané nemovitosti. 

 
 
2/ Sběrové soboty . 
 Upozorňujeme , že dne 19.května 2012 proběhne sběrová sobota a to na stanovených 
místech  : ul.Pešinova- u kostela vlevo a na parkovišti ul. Ladova – pošta. 
 
 
3/ Petice – výstavba byt.domů – na ul. J.Glazarové. 
Zástupce petičního výboru pan Fr.Hubáček seznámil členy komise se zamýšlenou výstavbou 
byt.domů a pozemku 315/1- nyní louka- majitel soukromý investor.Petice je zaměřena proti 
této výstavbě na výše uvedeném pozemku- zdůvodnění je : bude opět zahuštěna stávající 
výstavby .která je již tak značně vysoká,bude zrušena jediná plocha, kde může být  zřízená 
odpočinková zona  popř. dětské hřiště pro majitele stávajících nemovitostí. 
Komise podporuje občany, kteří zaslali tuto petici RMO a ztotožňuje se  stanoviskem 
autorů petice. 
Toto svoje stanovisko zašle  KMČ na odbor koncepce a rozvoje MMOl, který následně bude 
řešit odpověď RMO na podanou petici. 
 
 
 
4/ Regulace provozu na ul.Tomkova. 
Komise obdržela požadavek občanů z ul.Glazarova a Tomkova na zajištění omezení rychlosti 
aut na této komunikaci- navrhujeme na komunikaci provést rozdělovací přerušovanou bílou 
čáru označení V2b / tím zajistíme značení jízdního pruhů, což je hlavně v zatáčce u kasáren 
velmi důležité. Dále komise bude urgovat odbor dopravy, s dotazem, kdy budou zahájeny 
práce na přechodech pro chodce, které byly předmětem petice občanů Hejčína.  
 
 
3/ Oprava přejezdu U Anči. 
Komise obdržela informaci, že je poškozený přechodový práh u žel.přejezdu U Anči. 
KMČ požádá odbor dopravy MMOL, aby upozornil příslušný odbor ČD na tuto poruchu. 
Může zde dojít k dopravní nehodě uvíznutí kola na železničním přejezdu. 
 
 
Příští jednání komise proběhne dne 23.5.2012 v 16,00 hod – budova gymnázia Hejčín. 
 
                                                                                            Milan Novotný – předseda komise 


