Komise městské části č. 3, Olomouc - Hejčín
Zápis z jednání Komise ze dne 24. srpna 2016
Přítomni: Mgr. R. Dvorský, A. Vánský, J. Borek, Ing. L. Lindner, L. Píchová DiS.,
RNDr. L. Merta, Ph.D., Ing. D. Koribský
Omluveni: Ing. Hana Vacková
Neomluveni: Mgr. V. Fales, Ing. J. Vlachová, Bc. L. Podstatová
Hosté: Městská policie Olomouc, občané městské části.
1) Komise se sešla v počtu 7 členů a je usnášeníschopná. Quorum činí 6 hlasů.
2) Zástupce z Erenburgovy ulice požadoval po komisi získání informací k možnému
jednosměrnému zprovoznění této ulice.
3) Obyvatel z Dolní Hejčínské ulice požádal o zajištění vyčištění kanálových sběračů na
jmenované ulici a přilehlých částech. Komise zajistí na TSMO. Dále požadoval zvážení
možnosti zákazu parkování v místě výjezdu z Dolní Hečínské 5a. Komise zajistí prošetření.
4) Pan Mgr. Vít Volejník přišel na komisi s návrhem spolupráce s KMČ Neředín a KMČ
Řepčín ve věci řešení nové křižovatky směrem Globus. Přislíbil Komisi zaslat upřesnění
svého návrhu.
5) KMČ řeší plán investic na rok 2017.
6) KMČ dále na základě materiálu MMOL vyslovila souhlas se směnou parc. č. 326/1
v majetku AČR jako s parcelami č. 458/15 a 25/3, vše k.ú. Olomouc – Hejčín, v majetku
města. Komisi je patrný značný nepoměr ve směně a činí tak v dobré vůli a snaze
o nadstandardní vztahy mezi městskou částí Olomouc – Hejčín a AČR v Hejčíně.
USNESENÍ č. 7/2016
„Komise vyslovuje souhlas s žádostí o sdělení stanoviska dle materiálu č.j.
SMOL/128456/OMAJ/MR/Sac“.
Hlasování: quorum 6, všech 7 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.
7) Komise z důvodu nedostatku informací odkládá projednání návrhu projektu od firmy
HOR- Invest, s.r.o., ve věci rekonstrukce Dolní Hejčínské, Štolbovy ulice a dolní části
Mrštíkova náměstí.
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8) Komise souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 438/11, k.ú. Olomouc – Hejčín, do
majetku SŽDC.
USNESENÍ č. 8/2016
„Komise vyslovuje souhlas s žádostí o sdělení stanoviska dle materiálu č.j.
SMOL/183533/OMAJ/MR/Mic“.
Hlasování: quorum 6, všech 7 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.
9) Komise nemá námitek ve věci plánované rekonstrukce kanalizace a vodovodu firmou
Vodis v ulici Na Trati.
10) Komise vzala na vědomí rozhodnutí společnosti ČEZ Distribuce ve věci stavební
úpravy KNN.
Příští jednání komise proběhne dne 21. 9 2016 v 16.00 hod. ve sborovně hejčínského
gymnázia.
V průběhu jednání nebyly ze strany Komise vzneseny žádné nové požadavky.
Zapsal: Aleš Vánský, tajemník a člen Komise
Schválil: Roman Dvorský, předseda Komise
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