Komise městské části č. 3, Olomouc - Hejčín
Zápis z jednání Komise ze dne 19. října 2016
Přítomni: R. Dvorský, A. Vánský, J. Borek, L. Lindner, L. Merta, Ph.D., L. Podstatová, Hana
Vacková.
Omluveni: D. Koribský, L. Píchová.
Neomluveni: V. Fales, J. Vlachová.
Hosté: Městská policie Olomouc, obyvatelé městské části Olomouc - Hejčín.
Přítomno 7 členů Komise, Quorum 6 hlasů.
1) Komise na začátku jednání dala prostor přítomným obyvatelům Hejčína k vyjádření jejich
připomínek, návrhu či dalších podnětů.
Paní Ing. Frýbortová upozornila na neuspokojivý stav úklidu listí z chodníků, zejména na ulici
Pešinova. Stav chodníků je nebezpečný a již došlo k několika pádům, které s naštěstí obešly bez
zdravotní újmy, proto žádá nápravu, aby chodníky byly řádně a včas od listí uklizeny.
Paní Fialová (i za pana Jakeše) opětovně upozornila na nevhodný průjezd těžkých vozidel ulicí
Dolní Hejčínská a již dřívější požadavek obyvatel této ulice na umístění dopravní značky „Průjezd
zakázán“. Sdělila též, že ohledně této problematiky již existuje i petice za zákaz průjezdu
motorových vozidel danou ulicí.
Pan Nepožitek opětovně upozornil na nevyhovující stav ohledně průjezdu vysokotonážních
nákladních vozidel ulicí Erenburgova. Tato záležitost již byla MMOL řešena, avšak zejména kvůli
stanovisku obce Křelov, bez přijatelného výsledku. Do diskuse ohledně místní dopravy se aktivně
zapojil i přítomný zástupce Městské policie.
2) Komise dále projednala pronájem pozemku o výměře 4m2 pod plakátovací plochou – otočným
válcem na nároží ulic Na Trati a Na Šibeníku. Plocha pod plakátovacím válcem je již nyní v
pronájmu společnosti RENGL, s.r.o., která žádá prodloužení nájmu, aby mohla vyměnit plakátovací
válec tak, aby byl opět funkční. Komise pro doplnění uvádí, že společnost RENGL již nyní v
Olomouci provozuje 6 plakátovacích ploch.
USNESENÍ č. 14/2016
„Komise vyslovuje souhlas s pronájmem pozemku parc. č. 419, ostatní plocha, o výměře 4 m2,
k.ú. Hejčín, obec Olomouc, dle materiálu SMOL č.j. SMOL/210865/2016/OMAJ/MR/Skl“.
Hlasování: quorum 6, všech 7 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.
3) Komise projednala žádost Armády ČR (ČR – Ministerstva obrany) ze dne 19.9.2016,
o bezúplatný převod pozemků z majetku SMOL Armádě ČR a o bezúplatný převod pozemku
z majetku AČR Statutárnímu městu Olomouci. Jedná se o změnu žádosti AČR ze dne 19. června t.r.
o odprodeji či směně pozemků Armádě ČR, resp. změnu Usnesení Komise č. 10 ze dne 21. září
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2016 – blíže viz zápis Komise ze dne 21. září
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/hejcin.

2016

přístupný

na

Jde o travnaté plochy před stavbou ubytovacího zařízení ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany
(Armády ČR). Důvodem požadované změny je kvalitnější zabezpečení objektu kasáren, na které
předmětné pozemky těsně navazují. Na AČR přitom přibude starost o zmíněné pozemky – jejich
údržba apod. V ostatním se původně Komisí schválená žádost z června t.r. nemění. Jedná se
o bezúplatný převod majetku z obce na stát, původně se jednalo o směnu, fakticky se jedná o totéž
s přírůstkem 83 m2 plochy ve prospěch státu, neboť stát, ČR – Ministerstvo obrany bezúplatně
převede na obec - Statutární město Olomouc pozemek tak, jak Komise odsouhlasila již na minulém
zasedání – viz výše.
USNESENÍ č. 15/2016
„Komise vyslovuje opakovaný souhlas s bezúplatným převodem následujících pozemků ve
vlastnictví SMOL i) parc. č. st. 25/3, zastavěná plocha a nádvoří, , o výměře 10 m2, ii) parc. č.
458/15, ostatní plocha, o výměře 353 m2, vše k.ú. Hejčín, obec Olomouc, do vlastnictví ČR –
Ministerstva obrany.
Nově Komise vyslovuje souhlas s bezúplatným převodem pozemků ve vlastnictví SMOL do
vlastnictví České republiky – Ministerstva obrany, konkrétně pozemku iii) parc. č. 453/18, ostatní
plocha, o výměře 40 m2, parc. č. 453/19, ostatní plocha, o výměře 43 m2, vše k.ú. Hejčín, obec
Olomouc.
Komise dále vyslovuje souhlas s bezúplatným převodem pozemku ve vlastnictví České republiky –
Ministerstva obrany do vlastnictví SMOL, konkrétně pozemku parc. č. 326/1, ostatní plocha,
o výměře 7 m2, k.ú. Hejčín, obec Olomouc, vše podle žádosti o sdělení stanoviska sp.zn. SSMOL//173321/2014/OMAJ/Sac“ ze dne 19.9.2016.“.
Hlasování: quorum 6, všech 7 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.
4)

Nové a starší požadavky Komise

A)

Nové požadavky

V průběhu jednání byl ze strany Komise byl vznesen jeden nový požadavek.
Aa) Komise navrhuje řádný úklid chodníků v městské části Olomouc – Hejčín, a to zejména od
listí, s ohledem na výrazně zvýšenou možnost způsobení vážné zdravotní újmy.
B)

Starší požadavky

Ba) Komise opakovaně navrhuje oboustranný zákaz vjezdu (resp. průjezdu) nákladním
automobilům do ulice Dolní Hejčínská (část od Mayovy vily po Tomkovu ulici) a rovněž
osazení tohoto úseku značkami „Průjezd zakázán“.
Bb) Obyvatelé Hejčína opětovně upozorňují na nevhodný průjezd těžkých nákladních
vozidel nad 12t zejména ulicemi Erenburgova, částí ulice Tomkova, Ladova a částí ulice Dolní
Hejčínská, pravděpodobně z důvodu napojení na výjezd z města směrem na Šternberk přes ulici
Dobrovského.
Zapsal: Aleš Vánský, tajemník a pověřený člen Komise
Doplnil a schválil: Roman Dvorský, předseda Komise
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