
 
 
 
 
 
 
Zápis z komise městské části č.3 – Olomouc – Hejčín konané dne 17.3.2010. 
 
Přítomni : p.Novotný,ing.Nepožitek,ing.Lindner,p.Borek,p.Příleská 
Omluveni : p.Miklas,p.Coufal, p.Toncrová 
Hosté : zást.Městské a státní Policie a občané MČ 
 
Program jednání :  
 
1/ Korespondence 
a/ Komise souhlasí s odprodejem pozemku p.č. 256/1 travní porost v zahr.kolonii 
b/ Komise souhlasí s odprodejem pozemku pod byt.domem č.p.169 /Dolní hejčínská č.2/ a 
 jeho zadní části – zahrada, nesouhlasí však s odprodejem přední části – předzahrádka- tento 
pozemek by měl být zachován v majetku města a následně po rekonstrukci ul.Dolní hejčínská 
by byl využíván jako klidová část – posezení lavičky . 
 
2/ Úklid – černá skládka 
V prostoru kolem cyklostezky mezi Ml.potokem a Mrštíkovým náměstím opět vzniká černá 
skládka.Komise projedná likvidaci této skládky v návaznosti na úpravy Mrštíkova náměstí . 
 
3/ Mrštíkovo náměstí – neupravená  spodní část 
S odborem OŽP bylo projednáno upravení prostoru na dolní části výše uvedeného náměstí 
s tím,aby zde vzniklo parkoviště pro osobní vozidla a zelená travnatá plocha pro sport..K 
ter,.úpravě byla vybrána f.Brodacký ,která zašle nabídku na odbor OVVI  tak ,aby 
terenní.úpravy a likvidace černé  skládky mohly být zahájeny co nejdříve.Povrch parkoviště 
zpevněná štěrkodrť a ostatní plocha trávník, parkoviště propojí ul.Štolbovu s náměstím – nyní 
je zde zbahněný terén.tato cesta je stále více využívána  občany Hejčína,kteří se nastěhovali 
do nové bytové zástavby a zkracují si tak cestu do  obchodů a centra města.. 
 
4/ Přechody na ul.Tomkova 
Občané urgují zřízení přechodů pro chodce na ul.Tomkova,bylo zařazeno do plánu odboru 
dopravy MMOl ,komise bude kontaktovat odbor dopravy v této věci a požadovat informaci 
kdy dojde k realizaci přechodů pro chodce – nutné -  nebezpečí úrazu chodců 
 
5/  Návrh na ocenění 
Komise obdržela návrh od člena komise p.ing.Lindnera na ocenění hejčínského rodáka – 
akademického malíře p.Františka Schöna,tento návrh byl komisí podpořen a bude předán 
příslušné komisi na MMOl k posouzení,jednalo by se o pamětní desku na domě. 
 
Příští jednání komise se koná dne 21.dubna  v 16,00 hod– budova Gymnázia Hejčín                          
 
                                                                                       Milan Novotný – předseda komise 


