
Zápis z komise mēstskė ćásti č.3 Olomouc Hejćín konané dne 20.5.2015.

Přítomni:   M.Novotný, A.Vánský, J.Borek, ing. L. Lindner, Bc. L. Podstatová, Mgr. R. Dvorský, Mgr. 
I. Heger, ing. J. Vlachová, RNDr. L. Merta, L.Píchová DiS, Mgr. J. Hrabal
Omluveni:   ing. D. Koribský,Mgr.V. Fales
Hosté : RNDr. L. Šnevajs- náměstek primátora, farář kostela Hejčín a občané MČ.

1/ Osvětlení hejčínského kostela

Komise projednala stanoviska občanů, kteří jsou oslňováni zapnutými reflektory pro osvétlení věže 
kostela a občany , kteří si stěžovali na vypnutí těchto reflektorů po projednaných stížnostech.
Debata proběhla se zdůvodněním jednotlivých stran proč požadují úpravu osvětlení kostela, 
všichni se však shodli,že kostel má být nasvétlen, ale je třeba najít takové řešení, které by 
vyhovovalo oběma stranám.
Závěrem se komise dohodla, že proběhne schůzka mezi předsedou KMČ, náměstkem primátora a 
farářem kostela, o výsledku jednání budou občané informováni na příští schůzi komise.

Výstavba byt. domů u hejčínského kostela- volná parcela, vlevo.

V komisi byl minule projednán požadavek majetkopr. odboru MMOl na zástavbu této parcely, 
protože však nebyl předložen žádný zastavovací plán, komise se nevyjádřila.
Na dnešním jednání komise byl předložen zastavovací plán příslušné parcely a po vysvétlení 
všech aspektú výstavby, komise zaujala kladné stanovisko s tím, že bude nutno ještě projednat 
celkové využití parcely, popř. redukovat zástavbu v souladu s koncepcí OKR- MMOl.
Komise počítá s tím, že dojde k následné reakci občanů, kteří bydlí v blízkosti navrhované 
výstavby, protože se jich to bezprostředně týká z hlediska dopravní obslužnosti a pod., jednáni 
bude mít další pokračování.

Propojeni cyklostezky a komunikace na ul. Glazarova.

KMČ podpořila žádost  občanů ul. Glazarova o propojení svým vyjádřením k žádosti na odbor 
dopravy MMOl.

Úprava vnitrobloku na ul.Ladova.
Předseda komise projednal možnost úprav, a  bylo konstatováno,že stávající pískovistě leží na 
pozemku města, ale nebylo městem vybudováno a nesplňuje  tedy podmínky pro využívání .Proto 
bude  nutno  jej do budoucna zrušit, jaká bude náhrada bude předmětem dalšího jednání na 
MMOl.

Kultůrni akce komise.

Dne 30.5. 2015 proběhne  kultůrní akce ve spolupráci s KMČ Řepčín a to Kácení máje na 
parkovišti IN line stezky u Ml. potoka v Řepčíně  - program je uveden na vylepených pozvánkách v 
MČ.

Změna jízdního řádu linky  č. 18.

RMO akceptovala požadavek komise na úpravu jizdniho řadu autobusu č. 18 a to tak, že bude 
trvale jezdit spoj  v 8,30 i po dobu letních prázdnin.

Příští jednání komise proběhne dne  17.6.2015 v  16 hod.  restaurace U Pelikána, Mrštíkovo 
náméstí.
                                               Milan Novotný - předseda komise



 


