
Komise městské části č. 3, Olomouc - Hejčín
Zápis z jednání Komise ze dne 21. září 2016

Přítomni: R. Dvorský, A. Vánský, J. Borek, L. Lindner, Hana Vacková, L. Podstatová

Omluveni: L. Merta, L. Píchová.

Neomluveni: V. Fales, J. Vlachová, D. Koribský.

Hosté: Městská policie Olomouc, občané.

Přítomno 6 členů Komise, Quorum 6 hlasů.

1) Členové komise byli obeznámeni s peticí za vybudování severní tangenty.

2) Komise nesouhlasí s navrženým přejmenováním zastávky MHD „Na Trati“ na „Hejčín“.
Jedná  se  o dlouhodobě  používaný  a  zažitý  název  zastávky.  Změna  názvu  by  zbytečně
přinesla zmatení, resp. záměnu s názvem vlakové zastávky.

USNESENÍ č. 9/2016

„Komise vyslovuje  zásadní nesouhlas s  přejmenováním zastávky MHD „Na Trati“ na
„Hejčín“ a navrhuje ponechat současný název, tj. „Na Trati“.
Hlasování: quorum 6, všech 6 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.

3) Komise odsouhlasila další odprodej či směnu pozemků Armádě ČR.

USNESENÍ č. 10/2016

„Komise  vyslovuje  souhlas  s  prodejem  pozemku  parc.  č.  458/15,  k.ú.  Hejčín,  obec
Olomouc, České republice – Ministerstvu obrany, dále se směnou pozemku ve vlastnictví
SMOL parc. č. 25/3, k.ú. Hejčín, obec Olomouc, za pozemek ČR – Ministerstva obrany
parc. č. 326/1, k.ú. Hejčín, obec Olomouc, vše podle žádosti o sdělení stanoviska sp.zn.
S-SMOL//172321/2014/OMAJ/Sac“.
Hlasování: quorum 6, všech 6 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.
4)  Členové komise odsouhlasili změnu smlouvy o nájmu ve prospěch žadatelů JU-TURN
Golf  Marketing  s.r.o.  a  Lanové  centrum  PROUD,  z.s.  V  daném  případě  se  jedná  jen
o zmenšení plochy, která je již nyní pronajatá.

USNESENÍ č. 11/2016

„Komise  vyslovuje  souhlas  se  změnou  nájemní  smlouvy  dle  materiálu  sp.zn.
SMOL/Maj/22/3256/2009/Výs/Vys“.
Hlasování: quorum 6, všech 6 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.
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5) Komise vyjádřila zásadní nesouhlas s projektem pana architekta Šincla. Nový projekt je
významně  odlišný  od  původního  projektu,  který  pan  architekt  s členy  komise  již  dříve
konzultoval  a  do  projektu  zapracoval.  Nyní  bez  vědomí  členů  komise  je  projekt
jednostranně  pozměněn  tak,  že  nezbyl  prostor  na  plánované  dětské  hřiště  v dolní  části
Mrštíkova  náměstí.  Tato  skutečnost  je  pro  komisi  zcela  nepřijatelná  a  požaduje  změnu
projektu.

USNESENÍ č. 12/2016

„Komise vyslovuje zásadní nesouhlas s návrhem PD dle žádosti společnosti HOR-Invest,
s.r.o., sp.zn. 062/2016/Ši, o vyjádření sdělení stanoviska k PD.“.
Hlasování: quorum 6, všech 6 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.

6)  Komise  projednala  návrh  na  prodej  pozemku  firmě  ČEZ  Distribuce.  Důvodem  je
skutečnost, že se jedná o malý pozemek a v případě, že by nebyl prodán, bylo by na něm
zřízeno „věcné břemeno“ ve prospěch společnosti ČEZ, protože se zde nachází trafostanice.

USNESENÍ č. 13/2016

„Komise  vyslovuje  souhlas  s  prodejem pozemku parc.  č.  st.  655,  zastavěná  plocha  a
nádvoří, k.ú. Hejčín, obec Olomouc, korporaci ČEZ Distribuce, a.s., dle žádosti o sdělení
stanoviska č.j. SMOL/Maj/22/898/2009/To/Bel“.
Hlasování: quorum 6, všech 6 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.

7)  Pan Jakeš z Dolní Hejčínské požaduje a navrhuje oboustranný zákaz vjezdu nákladním
automobilům do ulice Dolní Hejčínská (část od Mayovy vily po Tomkovu ulici) a rovněž
osazení tohoto úseku značkami „průjezd zakázán“. Dále Komise projednala návrhy pana
Škrabala  ohledně  umístění  kontejnerů  pro  odpad  a  dále  změření  hlučnosti  způsobené
dopravou (za účelem případné výstavby protihlukové stěny) na adrese Erenburgova 44 a 46.
Závěrem se Komise zabývala rovněž podněty pana Volejníka stran nápravy vypálení pruhu
trávy na ulici Zrínského a dále též návrh na zřízení „pátého ramene“ kruhového objezdu
u obchodního domu Globus. Tyto návrhy budou postoupeny MMOl.

Příští  jednání komise proběhne dne  19. 10. 2016  v 16.00 hod.  ve sborovně hejčínského
gymnázia.

V průběhu jednání nebyl ze strany Komise vznesen žádný nový požadavek.

Starší požadavek

Komise  opakovaně  navrhuje  oboustranný  zákaz  vjezdu  nákladním  automobilům  do
ulice Dolní Hejčínská (část od Mayovy vily po Tomkovu ulici) a rovněž osazení tohoto
úseku značkami „průjezd zakázán“.

Zapsal: Aleš Vánský, tajemník a pověřený člen Komise

Doplnil a schválil: Roman Dvorský, předseda Komise
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