
 
 
 
 
Zápis z komise městské části č.3 – Olomouc-Hejčín, konané dne 20.2.2013. 
 
 
Přítomni : M.Novotný ,ing.R.Nepožitek, ing.L.Lindner, A.Vánský, J.Borek, Mgr.B.Vacková, 
J.Werdichová  JUDr.R.Zbíral 
Omluveni : D.Gošová,V.Coufal 
Hosté : MP a občané 
 
1/ Odkup pozemku pod garáží ul.Tomkova 
Komise nesouhlasí s prodejem pozemku pod garáží umístěnou v garážové zástavbě na 
ul.Tomkova. Zatím není rozhodnuto jak bude tento pozemek využíván, tak by nebylo vhodné 
komplikovat  jeho využití prodejem.. 
 
2/ Jednání na odboru dopravy MMOl 
Dne 5.2.2013 proběhlo jednání mezi odborem dopravy MMOl a naším zástupcem 
ing.R.Nepožitkem, na programu jednání byl neúnosný stav dopravy na ul.Erenburgova, bylo 
přislíbeno rozdělení dopravy na ul.Na Šibeníku, aby se zmírnilo zatížení ul.Erenburgova. 
Na vozovce byly cca před 2 lety provedeny kontrolní sondy,která však neprokázaly ani 
nevyvrátily únosnost podloží vozovky, bylo dohodnuto, že při opravě ul.Erenburgova- 
vybudování kanalizace bude prověřeno detailně podloží vozovky a následně se provedou další 
opatření. 
 
3/ Oprava kapličky na Mrštíkově náměstí. 
V minulém roce byla zahájena oprava výše uvedené kapličky a to  odizolováním zdiva, 
v letošním roce byl dohodnut s Dr.Slezákovou / MMOl / další postup a to oprava střechy a 
oplechování.Práce budou posouzeny v měsíci dubnu 2013 a následně provedeny.Pokud 
nebudou stačit.fin.prostředky požádá KMČ o dofinancování p.Mgr.Vl.Puhače – OVVI 
  Odpovídá:  M.Novotný                                       Termín : duben 2013 
 
4/ Generální oprava ul.Dolní hejčínská. 
Předseda komise informoval dopisem ze dne 15.10.2012 primátora města Olomouce a 
příslušné náměstky o  havarijním stavu ul.Dolní hejčínská,  to se týká hlavně inž.sítí 
,kanalizace,vody ,chodníků a vozovky. 
RMO zohlednila náš požadavek a zařadila GO výše uvedené ulice do letošního plánu 
investic. 
V první fázi bude provedena proj.dokumentace a vydáno stav.povolení, jako další bod bude 
nutno zajistit fin.prostředky na samotnou rekonstrukci, což bude úkol KMČ v dalším roce. 
Opravou této ulice se uzavře cestní síť Hejčína tak, že všechny důležité komunikace budou 
nově opraveny a budou reprezentovat kvalitu bydlení v naší městské části. 
  Odpovídá : M.Novotný                                       Termín : rok 2014 
 
Příští jednání komise proběhne dne 20.3.2013 v 16,00 hod, budova Gymnázia –Hejčín 
 
                                                                                Milan Novotný – předseda komise. 


