
 
 
 
 
Zápis z komise městské části č.3 – Hejčín, konané dne 22.5.2013. 
 
Přítomni :  
Ing.L.Lindner,  M.Novotný, JUDr. R.Zbíral, ing.R.Nepožitek, Mgr.B.Vacková, J.Werdichová, 
A.Vánský, J.Borek 
Omluvení : D.Gošová, V.Coufal 
Hosté : MP a občané 
 
 
1/Korespondence KMČ: 
KMČ souhlasí s pronájmem zahrad / pozemky MMOL 1/ p.Řihák- Čepera 2/ ing.Talanda a 
nesouhlasí s prodejem pozemku 3/ pro organizaci Krásná Morava v blízkosti Mlýnského 
potoka, KMČ navrhuje tento pozemek pouze dlouhodobě pronajmout  v budoucnu nebyl 
blokován příjezd na přilehlé pozemky – rozhodnutí o prodeji je na RMO.. 
 
 
2/ Přechod na ul.Tomkova  
Ze strany odboru dopravy bylo přislíbeno zbudování nového přechodu pro chodce naproti 
budovy kasáren Hejčín, zatím však není žádná odezva. KMČ pověřuje p.A.Vánského – člena 
komise jednáním na odboru dopravy ve věci vybudování přechodu, stále rostoucí bytová 
výstavba na ul.Glazarova významně zvyšuje frekvenci chodců přes ul.Tomkova. 
 
 
3/Doplnění proj.dokumentace rekonstrukce ul. Dolní hejčínská. 
Předseda komise M.Novotný projednal s 1. náměstkem primátora.ing.Ivo Vlachem doplnění 
projektové dokumentace o opravu ul.Štolbova a spodní části Mrštíkova náměstí do nově 
připravované akce – RE ul.Dolní hejčínská- tímto řešením bude dokončeno propojení všech 
ulic v této části Hejčína a jejich napojení na ul.Ladova. 
 
 
4/ Oprava ul.Ladova 
Proběhlo jednání v rámci stavby Bezbariérová Olomouc, v části stavby je i ulice Ladova. 
Projektová dokumentace počítá s výstavbou nových  chodníků, sjezdů a výstavbou přechodů 
pro chodce.Součástí bezbariérových úprav bude i výstavba nové aut.zastávky- posunutí cca o 
50 m směrem k ul.Tomkova. KMČ požaduje  její zastřešení/  
V letošním roce bude opraven z prostředků KMČ  chodník na křižovatce Ladova – Tomkova 
tak,aby navázal na další postup během výstavby ul.Ladova. 
 
5/ Oprava ul.Erenburgova- výtluky 
Pan ing.R.Nepožitek.je pověřen KMČ urgencí na odboru dopravy MMOL.- oprava výtluků na 
výše uvedené ulici.Odbor dopravy přislíbil  opravu na jaře 2013 opraveno však zatím není. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6// Oprava kapličky na Mrštíkově náměstí. 
 
V souvislosti s připravovanou oslavou, která se bude konat dne 21.9.2013 na Mrštíkově 
náměstí žádá komise o dokončení opravy kapličky tak,  aby bylo možno tuto památku 
důstojně prezentovat občanům.Žádost o dokončení opravy bude formou tohoto zápisu 
postoupena p.Dr.Slezákové, která má tento majetek na starosti,  předseda KMČ poskytne 
veškerou součinnost tak ,aby oprava proběhla včas. 
 
 
 
7// Oslavy Hejčína. 
 
Veškerou činnost v rámci KMČ při zajistění výše uvedených oslav , které se budou konat 
21.9.2013 bude zajišťovat pověřený člen KMČ pan A.Vánsky, který projedná organizační 
a fin.zabezpečení  akce na OVVI s Mgr.Puhačem a současně zajistí povolení na instalaci 
pamětní desky a její výrobu.O postupu zajistění akce bude informovat KMČ na příštím 
jednání. 
 
 
 
Příští jednání komise se koná dne 19.6.2013 v 16,00hod – budova Gymnázia Hejčín. 
 
                                                                              Milan Novotný – předseda komise 


