Zápis z komise městské části č.3 – Olomouc- Hejčín konané dne 24.10.2012.
Přítomni : Ing.R.Nepožitek, , Ing.L.Lindner, J.Werdichová, Mgr. B.Vacková
A.Vánský, , J.Borek
Omluveni : M.Novotný, JUDr.R.Zbíral, V.Coufal
Hosté : občané
1/ Policie
Přítomní vznesli dotaz a zároveň žádost na zástupce městské policie ohledně pravidelných
kontrol zejména v části kolem Mlýnského potoka. Dle sdělení přítomného zástupce policie po
sloučení všech služeben do jedné lokality v Kateřinské ulici, jsou pěší pochůzky policistů
vzhledem ke vzdálenosti dosti problematické.
2/ Kotelna Vitáskova
Ing. Nepožitek informoval o stížnosti některých občanů v okolí stávající plynové kotelny na
hluk vycházející z komínů po zahájení topné sezony. Ing. Nepožitek v této věci jednal přímo
na místě s p. Hejlem z OLTERMu, bylo konstatováno, že po výměně kotlů za jiné skutečně
došlo paradoxně ke zvednutí hladiny hluku. Bude hledáno řešení.
3// Zrcadlo U mlýnského potoka
Dne 30.10. ve 13.00 proběhne znovu jednání na místě ohledně umístění zrcadla při výjezdu
z ulice U Mlýnského potoka na ulici Tomkovu. Tento výjezd je situován do kopce a přes nově
vybudované parkoviště na pravé straně je výhled velmi omezen. KMČ doporučuje řešit
dopravní situaci pomocí umístění zrcadla spíše než rušit uvedené parkoviště. KMČ již
v minulosti tuto situaci řešila. V době zápisu je již známa informace, že umístění zrcadla je
schváleno.
4/ Cyklostezka kolem Mlýnského potoka
KMČ požádá Technické služby o občasný úklid této lokality (v obydlené části) pomocí
pojízdného vysavače na úklid psích exkrementů
5/ Železniční přejezd u Anči
Opakovaně je na schůzi požadována oprava železničního přejezdu
6/Vitáskova ulice-odstavený automobil
Zástupce městské policie byl upozorněn, že na ul. Vitáskova je policií označený automobil
stále neodstraněný, policie znovu prověří, označí a předá k řízení
7/ Směna pozemků
Přítomná p. Benčíková informovala podrobně o žádosti na směnu pozemků mezi Statutárním
městem Olomouc a p. Bolfem, viz. její žádost předaná KMČ písemnou formou. KMČ se
vyjádří k této směně kladně, jakmile bude oslovena příslušným odborem magistrátu.
8/ Novinový stánek
Pan Borek opakovaně upozorňuje na nefunkční a dlouhou dobu nepoužívaný novinový
stánek na křižovatce u Anči. Stánek hyzdí okolí, je poničený a pomalovaný, neslouží
žádnému účelu. KMČ doporučuje příslušnému orgánu učinit patřičné kroky a vyzvat majitele
k odstranění „stavby“

9/ Petice občanů Olomouc Hejčín proti výstavbě řad. rodinných domků na parcelách
č.320/1 a 315/1 v k.ú. Hejčín
KMČ upozorňuje na blížící se termín uzavření (31.12.2012) darovací smlouvy mezi
společností ARPRO a SMOL a vyjadřuje svou podporu žádosti občanů na neobnovení
smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/7/2004/Hoa ze dne 14.7.2004
mezi SMOL a společností. ARPRO.
10/ Oprava ulice Erenburgova
Přestože oprava ulice Erenburgova byla požadována již začátkem tohoto roku, doposud
nebyly provedeny žádné opravy, týká se to především zatáčky a ústí z ulice Vitáskova, kde si
občané díry musí sami betonovat
11/ Zápisy KMČ
Členové KMČ požadují po zřizovateli KMČ přesně definovaný postup při projednávání
závěrů uvedených v zápisech ze schůzí KMČ. Doposud neexistuje zpětná vazba směrem ke
komisi, jsou předávány pouze zápisy ze schůzí směrem k magistrátu. Pokud zpětná vazba
existuje, tak pouze z ústních jednání p. předsedy na jednotlivých odborech. Požadujeme, aby
vždy do příští schůze KMČ bylo u jednotlivých bodů zápisu uvedeno, komu byly předány,
popř. uveden patřičný závěr příslušného odboru či pracovníka. Pokud takovéto podklady
nemáme, nejsme schopni občanům uspokojivě odpovídat na jejich opakované dotazy, náměty
či stížnosti.
Příští jednání komise se koná dne 21.11.2012 v 16,00 hod – budova Gymnázia Hejčín.
V zastoupení předsedy komise: ing. Rostislav Nepožitek

