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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 2. 7. 2019 
 

I. Zahájení jednání 

Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala jednání na 

2. 7. 2019, 17:00 hod. v campu Krásná Morava. 

II. Prezentace 

Přítomni: Z. Koutná (předsedkyně), A. Vánský, Mgr. J. Rotter, Ing. L. Lindner, RNDr. 

L. Merta, Ph.D., Mgr. et Mgr. T. Ošťádalová, Ing. arch. R. Liška, Mgr. et Ing. H. Vacková, 

P. Pavlík, J. Werdichová, 

Nepřítomni (omluveni): P. Minarovič, Mgr. M. Zelenka, LL.M., Bc. J. Machus, 

Hosté: občané. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z červnového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Majetkoprávní záležitosti 

- Komise nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 401/8, ostatní plocha v k. ú. Hejčín 

o výměře 10 m
2
 za účelem parkování vozidla. Komise nepodporuje nekoncepční vznik 

privátních parkovacích míst na městských pozemcích. 

- Komise souhlasí s úpravou stávající nájemní smlouvy, kterou SMOl pronajímá pozemky 

kempu Krásná Morava (změna využití pozemků). 

• V souvislosti s projednávaným požadavkem na pronájem městského pozemku za účelem 

individuálního parkování osobního vozidla, upozorňujeme případné zájemce na možnost 

pronájmu krytých parkovacích stání v suterénu bytových domů na ulici Balbínova. 

• Přechod pro chodce Tomkova - Glazarova. Občané z bytových domů 1, 3, 5 a 7 urgují 

realizaci. Dle sdělení OI se v současné době připravují podklady pro vydání územního 

rozhodnutí. Projekčně je akce připravena, podání žádosti o územní rozhodnutí brání 

nevyjasněné posouzení nutného kácení dřevin. Komise považuje požadavek občanů za 

oprávněný a bude se snažit přimět OI k zařazení realizace akce do plánu investic pro rok 

2020. Projekt počítá i se zvýšeným prahem v místě přechodu přes vozovku, který by mohl 

přispět i ke zklidnění dopravy, což je zvláště aktuální po posledních nebezpečných událostech 

v místě křížení silnice s cyklostezkou. 

• Na komisi se obrátil občan s požadavkem změny vývozu komunálního odpadu v ulici Dolní 

Hejčínská. Původní vývoz v úterý a pátek prý fungoval bez problémů. Nedávno došlo ke 

změně dnů vývozů na středu a pátek, který údajně nefunguje. Popelnice jsou prý plné (bytový 

dům Dolní Hejčínská 86/5). 

• Komise obdržela od několika občanů stížnosti (výhrady) k akci Kácení máje na Břetislavové 

ulici stran hlučnosti a délky trvání hudební produkce až do 2 hod. ranní. Členové komise se 

těmito výhradami zabývali a je jim líto, že někteří občané byli délkou a hlasitostí produkce 

dotčeni, zároveň však žádáme dotčené občany o shovívavost. Výjimka ze zákazu hlasité 

produkce po 22. hod. byla projednaná a řádně povolena orgány SMOl. Při plánování 

kulturních akcí na rok 2020 bude zváženo zkrácení programu. 

• Komise nesouhlasí s použitím přípravku Roundup společností SŽDC při hubení zeleně vně 

a v okolí kolejí procházejících Hejčínem (ale i v celém městě). 
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 • Komise srdečně zve na akci „Oslava Hejčína a Řepčína k 100. výročí sloučení s Velkou 

Olomoucí“, která proběhne 27. a 28. 8. 2019 v campu Krásná Morava v Hejčíně. Akce se 

uskuteční s finančním přispěním KMČ Hejčín, KMČ Řepčín, přípravu zajišťují občané 

Hejčína a Řepčína a členové okrašlovacího spolku „Naše Řepčínsko“. 

V. Nové požadavky 

• Komise požaduje urychlení přípravy investiční akce „Mrštíkovo náměstí - přechod“ 

a realizaci akce již v roce 2020 (viz čl. IV bod 3). 

• Komise požaduje vyjádření TSMO ke změně dní vývozu komunálního odpadu a hodnocení, 

jak vývoz skutečně funguje a zda vznikají nějaké potíže (viz čl. IV bod 4). 

• Uplatnění jednotné výhrady za SMOl vůči používání přípravku Roundup společností SŽDC 

při hubení zeleně (viz čl. IV bod 6). 

• V souvislosti s přívalovými dešti a krupobitím ze dne 1. 7. 2019 požadujeme vyčistění 

ucpaných košů kanalizačních vpustí na ulici Tomkova, Dolní Hejčínská, Horní Hejčínská a ve 

spodní části Mrštíkova náměstí. 

VI. Závěr 

Příští jednání proběhne dne 6. 8. 2019 v 17:00 v kempu Krásná Morava. 

 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise 

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 


