
Komise městské části č. 3, Olomouc - Hejčín
Zápis z jednání Komise ze dne 22. června 2016

Přítomni: Mgr. R. Dvorský, J. Borek, Ing. L. Lindner, RNDr. L. Merta, Ph.D., L. Píchová
DiS., Bc. L. Podstatová, Ing. Hana Vacková.
Omluveni: Mgr. V. Fales, Ing. D. Koribský, A. Vánský, Ing. J. Vlachová.
Hosté: Městská policie Olomouc, obyvatelé městské části Olomouc - Hejčín.

1) Komise se sešla v počtu 7 členů a je usnášeníschopná. Quorum činí 6 hlasů.

2) Komise vzala na vědomí ustanovení A. Vánského tajemníkem a pověřeným členem.

3 Komise se shodla na příštím termínu zasedání, dne 24. srpna 2016 od 16:00 hod.

4) Z podnětu L. Merty se Komise zabývala parkovacími místy, resp. úseku který zabírají
z průběžné  cesty,  na  Mrštíkově  náměstí  u kasáren  z  hlediska  jejich  bezpečnosti.  V této
souvislosti vzala též na vědomí podnět Mgr. Kellnerové na zřízení přechodu pro chodce na
daném místě. Komise ustanovila garantem řešení bezpečnosti L. Mertu.

5) Z  podnětu  L.  Podstatové  se  Komise  zabývala  parkováním  aut  před  prodejnami
Hyundai  a  NIScar  na  ul.  Dolní  Hejčínská  naproti  budově  Sajmu.  Komise  vyzvala
přítomného strážníka MPO ke kontrolám dodržování právních předpisů a následně přijala

USNESENÍ č. 4/2016
„Komise vznáší požadavek na občasnou kontrolu stavění aut před prodejnami Hyundai a
NIScar  na  ul.  Dolní  Hejčínská  na  travnatou  plochu,  resp.  na  veřejné  prostranství,
zejména v době jejich příjezdu a odjezdu na uvedenou plochu.“.
Hlasování: quorum 6, všech 7 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.

6) Komise  projednala  žádost  majetkoprávního  odboru  SMOL o  sdělení  stanoviska
k uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a udělení souhlasu s vybudováním staveb,
č.j. SMOL/104840/2016/OMAJ/MR/Jir.  Po  vystoupení  F.  Hubáčka,  bydlícího
v bezprostředním sousedství  pozemku, jehož se žádost  týká a po obsáhlé  diskusi  přijala
následující

USNESENÍ č. 5/2016
„Komise vyjadřuje zásadní nesouhlas s návrhem na uzavření smlouvy o budoucí darovací
smlouvě (pactum de contrahendo) dle výše citovaného předloženého materiálu Odboru
majetkoprávního  SMOL  a  současně  neuděluje  souhlas s  vybudováním  stavby
komunikace korporací ARPRO, spol. s r.o. dle odstavce třetího žádosti majetkoprávního
odboru“.
Hlasování: quorum 6, všech 7 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.
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Komise zdůrazňuje, že tuto či obdobnou žádost projednávala již několikráte, vždy
s vyjádřením jednoznačného nesouhlasu.

7) Od 17:00 hod. byl jednání Komise přítomen náměstek primátora Mgr. Filip Žáček.
S přítomnými obyvateli Hejčína a členy Komise přes hodinu diskutoval zejména na téma
tranzitní  nákladní  dopravy  přes  ulice  Erenburkova  –  Tomkova  –  Jarmily  Glazarové.
Závěrem  přislíbil  zaslat  Komisi  správní  rozhodnutí  týkající  se  dopravního  omezení
v citované lokalitě.  O zaslání správního rozhodnutí  si  obyvatelé budou moci požádat na
mailové adrese, uvedené v záhlaví.

8) Závěrem svého jednání se Komise zabývala opravou vnitrobloku Ladova, zejména
s ohledem  na  zvýšení  rozpočtu,  jež  vyplývá  ze  sdělení  TSMO  ze  dne  22. února  2016
(„Orientační náklady na opravy chodníků a komunikací 2016“), sp.zn. TSMO/OÚ//2016. Po
obsáhlé diskusi zaměřené zejména na rozpočet Komise, tato přijala následující

USNESENÍ č. 6/2016
„Komise vyslovuje  souhlas  s  opravou živičné komunikace ve  vnitrobloku Ladova,  jak
vyplývá  z  bodu  1/  sdělení  TSMO  ze  dne  22.02.2016.  S  ohledem  na  výši  rozpočtu
odsouhlasené opravy Komise požádá OVVI a OSMK o finanční příspěvek ve výši, který
zajistí zdárné provedení výše uvedené opravy.

Komise  netrvá  na  předlažbě  chodníku  dle  bodu  2,  ani  na  opravě  plochy  po  starém
chodníku dle bodu 3 citovaného sdělení – tyto opravy budou zařazeny do plánu oprav
komunikací v příštích letech.“.
Hlasování: quorum 6, všech 7 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.

Nové požadavky
V průběhu jednání byly vzneseny nové požadavky na
i) řešení  bezpečnosti  dopravy  v souvislosti  s nevhodně  umístěnými  parkovacími  místy
u kasáren na ulici Tomkova (Mrštíkovo náměstí). Garantem byl ustanoven L. Merta.
A dále na
ii) kontrolu parkování ze strany MPO před prodejnami Hyundai a NIScar, na ulici Dolní
Hejčínská.
Žádné další nové požadavky vzneseny nebyly.

Zapsal R. Dvorský
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