Zápis z komise mēstskė ćásti č.3 Olomouc Hejćín konané dne 17.2.2016.

Přítomni: M.Novotný, A.Vánský, J.Borek, ing. L. Lindner, Bc. L. Podstatová, RNDr. L. Merta, Ing.
Hana Vacková
Omluveni: Mgr. J. Hrabal, ing. D. Koribský, Mgr.V. Fales, Mgr. I. Heger, ing. J.Vlachová, Mgr. R.
Dvorský, L. Píchová DiS.
Hosté : MP a občané MČ Hejčín a Řepčín, náměstek primátora Mgr. Filip Žáček.
1/ Korespondence komise
Komise obdržela žádost na odkoupení části pozemku na ulici Horni hejčínská a to svahu
dousedícího s pozemkem Mgr. J. Rottera , který chce zahradu využít pro výstavbu RD. Komise
douhlasí s odprodejem tohoto pozemku. V minulosti se k tomuto záměru již MMOl vyjadřoval, nyní
zaleží na novém posouzení ze strany jednotlivých odborů Magistrátu.
Společné jednáni komise Hejčín a komise Řepčin.
Toto společné jednání obou komisí probéhlo podle plánu na letošní rok a byla dohodnuta
následující spolupráce při zajištění kultůrních akcí a to následovně:
Akce komise Hejčín bude navazovat na akci z minulého roku a to setkání s hudbou pod názvem
Hejčínský Hejkal, uskuteční se na Mrštíkově náměstí dne 7.5. 2016, informace o akci dudou
formou plakátů v MČ a na Webu komise.
Akce komise Řepčín : Pálení čarodějnic - vlastní akce komise, proběhne na stejném místě jako
minulý rok, termín na vývěskách komisí.
Společná akce komisí Hejčín a Řepčín - Kácení máje, organizačně a finančně zajištěno ze zdrojů
obou komisí, termín 29.4. 2016.
Změna ve složení komise Hejčín,
na základě rozhodnutí RMO komisi opouští Mgr. J. Hrabal a nahrazuje jej ing. Hana Vacková.
Vystoupení pana náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka:
Pan náměstek seznámil přítomné se záměry investiční výstavby v tomto a příštím roce, investice
bou probihat hlavně v Řepčíně, dokončení zbývající časti cyklostesky u Ml. potoka, úpravy školy v
Řepčíně a příprava na severní dopravní spojku přes MŽ.
V dalším bloku odpovídal na dotazy občanů obou MČ.
Petice občanů Ladova vnitroblok- chodníky a komunikace,
odbor dopravy, zást. petičního výboru a předseda KMČ projednali postup oprav komunikací a
chodníků ve vnitrobloku Ladova.
Komise ze svých prostředků zafinancuje opravu asfaltové plochy- parkoviště, odbor dopravy ze
svých prostředků zaplatí opravu chodníku v návaznosti na parkoviště a zruší nefunkči chodník přes
zelený pás.
Další opravy chodníků vnitrobloku budou pokračovat v příštím roce a tím budou splnény
požadavky občanů podepsaných pod peticí.

Příští jednání komise proběhne dne 16.3 2016 v 16 hod. Gymnázium Hejčín.
Millan Novotný- předseda komise

Termíny schůzí KMČ Hejčín pro rok 2016.
20. ledna
17. února
16. března
20. dubna
18. května
22. června
21. září
19. října
16. listopadu
14. prosince
Jednání komise proběhne v budově Gymnázia Hejčín ,vždy v uvedený den od 16,00 hod.
Zpracoval: Milan Novotný - předseda komise

