
 
 
 
Zápis z komise městské části č.3- Hejčín konané dne 23.10.2013. 
 
 
Přítomni : 
M.Novotný,A.Vánský,JUDr.R.Zbíral,ing.R.Nepožitek,ing.L.Lindner,V.Coufal,J.Werdichová,
J.Borek,Mgr.B.Vacková 
Omluveni : D.Gošová 
Hosté :náměstek primátora RNDr.L.Šnevajs, MP Olomouc a občané MČ. 
 
l/ Korespondence MČ 
Komise souhlasí s prodejem zbytku parcely MMOl o výměře 75m2 dle specifikace RMO 
v lokalitě rozvodna VN – Hejčín. 
 
2//Pálení kabelů v prostoru u Mlýnského potoka a skladka odpadů. 
Komise žádá občany, kteří budou  svědky pálení nařezaných měděných kabelů v prostoru 
Mlýnského potoka , aby neodkladně zavolali na bezplatné tel.číslo 156 Městské policie 
Olomouc a tak umožnily hlídce MP dopadnout pachatele při činu, totéž platíi  při zjištění 
ukládání stavebního či  jiného  nepotřebného materiálu na zakázanou skladku 
v zalesněné části u Mlýnského potoka. 
 
3/ Informace o dění ve městě od náměstka primátora RNDr.L.Šnevajse. 
Komise byla informována o dění v RMO o postupu investiční výstavby v našem obvodu 
např.bezbariérové úpravy chodníků na ul.Ladova,výstavba tréningové golfové základny a 
výstavba městského kempu v blízkosti Ml.potoka 
Dále proběhla beseda  o realizaci výstavby nové  mateřské školky v místě bývalé chirurgie 
Řepčín , k tomu byla dokončena oprava přilehlého parku a připravuje se výstavba 
víceúčelového hřiště ve vnitrobloku stávající školy.Bývalé kino Jiskra,které je také součástí 
školy bude přebudováno na sportovní  sál pro školu a veřejnost. 
 
4/ Nasvětlení kostela Cyrila a Metoděje – Hejčín 
Po projednání proj.dokumentace výše uvedené akce s KMČ/ předsedou komise/bylo zjištěno, 
že není v PD dořešeno nasvětlení spodní části kostela ze strany/ západní/ směrod 
Litovle.Komise požaduje o doplnění osvětlení kostela o cca 2-3 sloupy,které budou pomocí 
svět.zdrojů pokrývat tuto část stavby, technicky je toto řešení možné, bylo konzultováno 
s projektantem stavby 
Komise požádá MMOl – odbor investic  formou tohoto zápisu o doplnění  cca 2- 3 ks 
svět.zdrojů.součástí stožárů bude i nové  VO, které v této části chodníku chybí.  
 
 
Příští jednání komise proběhne dne 20.11.2013 v 16,00 hod – budova Gymnázia Hejčín 
 
 
                                                                   Milan Novotný – předseda komise 
 
 


