
 
 
 
 
Zápis z komise městské části č.3 , Olomouc- Hejčín konané dne 20.3.2013 
 
Přítomni : JUDr. R.Zbíral,  ing.L.Lindner, ing.R.Nepožitek, J.Borek, Mgr.B.Vacková, 
J.Werdichová 
Omluveni : V.Coufal, A.Vánský, D.Gošová. 
Hosté : občané MČ a MP 
 
 1/ Výměna pozemku.. 
Odbor majetkoprávní požádal KMČ o stanovisko k výměně pozemků s p.Sedlákem a MMOl. 
Komise souhlasí s výměnou- definitivní rozhodnutí je na  RMO. 
 
2/ Oprava asfaltové cesty – směr Černovír. 
Komise požádá odbor dopravy o   opravu asfaltové cesty od mostu  přes Mlýnský potok 
směrem do Černovíra. Cesta je poničená od  kamionové dopravy, která tento úsek využívá 
jako zkratku. Zvláště v nepřehledných zatáčkách je nebezpečí střetu vozidel a cyklistů při 
vyhýbání se dírám ve vozovce..  
Odpovídá :         M.Novotný                                    Termín : do týdne 
 
3/ Havarijní stav domu Tomkova 10.  
Komise projednala havarijní stav domu Tomkova 10, který  je  opět  prodán 
v dražbě.Vzhledem k tomu, že stále není tato stavba opravena nebo odstraněna pověřila 
komise p.Janu Werichovou členku KMČ jednáním na stavebním odboru MMOL ve věci  
odstranění  havarijního  stavu výše uvedené nemovitosti. 
Odpovídá  J.Werdichová                                        Termín : do 30.4.2013 
 
4/ Sběrové soboty. 
Sběrová sobota proběhne dne 18.5.2013 v prostoru u kostela a na parkovišti u.pošty na ulici 
Ladova.  
 
5/Prodej pozemků na lokalitě Pražská 
Komise byla informována o prodeji pozemků na výše uvedené lokalitě pro bytovou výstavbu 
spol.EUROGEMA Olomouc. Pozemky budou prodávány postupně a na celou lokalitu se 
zpracuje zastavovací studie, která bude projednána s naší komisí k připomínkování.  Jedná se 
hlavně  o vazby na stávající .komunikace a obslužné trasy pro dopravu stav.materiálu . 
 
6// Nasvětlení  kostela v Hejčíně 
Vzhledem k tomu,že se nedaří zajistit fin. prostředky a zařazení akce do plánu města se 
komise dohodla na pověření p.JUDr.R.Zbírala jednáním  s RMO v této věci. 
Výsledek jednání bude na programu příští schůze KMČ. 
Odpovídá :   JUDr.R.Zbíral                                     Termín : do 24.4.2013. 
 
Příští jednání komise proběhne dne 24.4.2013 v 16,00 hod budova Gymnázia Hejčín. 
 
                                                                   Milan Novotný – předseda komise 
 


