
 
 
Zápis z komise městské části č.3 – Olomouc-Hejčín konané dne 22.l.2014 
 
 
Přítomní : 
Ing.R.Nepožitek,M.Novotný,A.Vánský,J.Borek,Mgr.B.Vacková,J.WerdichováV.Coufal,ing.L
.Lindner 
Omluveni : D.Gošová, JUDr.R.Zbíral 
Hosté : MP Olomouc 
 
1//Oprava chodníku v roce 2014. 
Komise odsouhlasila opravu chodníku na ul.Erenburgova částkou 300 tis.Kč,opravu provedou 
TSMO na základě objednávky a schválení RMO. 
 
2/ Severní spoj – odklonění dopravy 
Na základě jednání mezi KMČ Hejčín a dvou KMČ sousedících s oblastí naší působnosti 
bude zpracováno společné stanovisko, které bude následně zasláno s podpisy všech  3 
předsedů komisí primátorovi města, zde budeme požadovat ustavení komise na řešení trvale 
zhoršující se situace v dopravě – hlavně nákl.vozidla a kamiony projíždějící naší lokalitou. 
Dopis bude odeslán, až se vyjasní situace na místě primátora- předpoklad únor 2014 . 
 
3/ Kolize občanů s myslivci na hejčínských IN line stezkách 
Pan Aleš.Vánský / člen komise /seznámil KMČ se situací do která nastala  dne 22.12.2013, 
kdy při vyjížďce na kole se dostal do rojnice myslivců, kteří v této lokalitě právě prováděli 
odstřel  bažantů a zajíců.Novinový článek kde je popsána  tato kolizní situace vyšel 
v Olomouckém deníku dne 8.ledna 2014. 
Vzhledem k tomu, že není jasné jaké kompetence a povolení má Myslivecký svaz  má se 
komise dohodla na následujícím postupu.Předseda komise p.M.Novotný projedná na 
přísl.oddělení Statní policie celou záležitost a po prověření všech účastníků bude tlumočit 
stanovisko Policie na dalším jednání komise.Situace byla vážná mohlo lehce dojít ke zranění 
lidí, kteří se na IN line stezkách rekreují. 
Komise bude požadovat při dalším odstřelu zvěře informování ze strany Mysliveckého svazu 
hlídky Městské policie Olomouc tak,aby po dobu konání honu byly uzavřeny všechny 
přístupové cesty do lokality IN line stezek. 
 
4/ Oprava stezky k Ml.Potoku a propojení ul.Nová Hejčínská s ul.Glazarova. 
Z prostředků komise bude v letošním roce  provedena oprava kamenivem stezky z Mrštíkova 
náměstí směrem k Ml.Potoku- /výmoly/ a upravena stezka mezi koncem ul.Nová hejčínská a 
zpevněnou plochou u garáží na ul.Glazarova tak,  aby pěšiny byly schůdné i v nepříznivém 
počasí..  
 
Příští jednání komise proběhne v termínu 19.února 2014 v budově Gymnázia Hejčín a to 
v 16,00 hod. 
 
                                                                     Milan Novotný – předseda komise 


