
Komise městské části č. 3, Olomouc - Hejčín
Zápis z jednání Komise konané dne 16. listopadu 2016

Přítomni: R. Dvorský, A. Vánský, J. Borek, L. L. Merta, Ph.D., L. Píchová, Hana Vacková.

Omluveni: V. Fales, D. Koribský, L. Lindner.

Neomluveni: L. Podstatová, J. Vlachová.

Hosté: Městská policie Olomouc, obyvatelé městské části Olomouc - Hejčín.

Přítomno 6 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 opětovně (viz zápis z minulého zasedání Komise) upozornila na neuspokojivý
stav úklidu  chodníků od mokrého listí.  Upozornila  zejména na  okolnost,  že  konkrétně na  ulici
Pešinova bydlí starší lidé a tím hrozí zvýšené nebezpečí úrazu.

Pan Ing. Liška upozornil na problematiku tzv. Sběrových sobot.

Pan ing. Liška rovněž vznesl návrh, aby Komise počátkem příštího roku uveřejnila přehled účasti
členů  Komise  na  jednotlivých  zasedáních  Komise.  Po  krátké  debatě  Komise  tento  návrh
akceptovala.

2)  Komise vzala na vědomí veřejnou vyhlášku týkající se rekonstrukce ulice Dolní Hejčínská.

3)  Komise  dále  projednala  žádost  MMOl  o  sdělení  stanoviska  k  nájmu  nemovitých  věcí  ve
vlastnictví SMOl ve věci žádosti manželů Mgr. Veroniky a Davida Gazdíkových o pronájem části
pozemku parc. č. 380/128, ostatní plocha o výměře 14 m2, k.ú. Hejčín, obec Olomouc, za účelem
parkování. Pozemek se nachází před jejich domem na ulici Ovesná, přičemž na uvedeném pozemku
se nachází betonová dlažba.

USNESENÍ č. 16/2016

„Komise  vyslovuje  souhlas s  pronájmem  části  pozemku  parc.  380/128,  ostatní  plocha
o výměře 14 m2,  katastrální  území  Hejčín,  obec  Olomouc,  dle  materiálu  SMOL
č.j. SMOL/191798/2016/OMAJ/MR/Ind“.
Hlasování: quorum 6, všech 6 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.

4) Komise projednala žádost MMOl o sdělení stanoviska k žádosti paní Apeltauerové o pronájem
(pacht) části pozemku parc. č. 236/25, ostatní plocha o výměře 144 m2, k.ú. Hejčín, obec Olomouc.
Jedná  se  o  žádost  pachtu  předmětného  pozemku  za  účelem užívání  pozemku  jako  zeleninové
zahrádky.
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USNESENÍ č. 17/2016

„Komise  vyslovuje  souhlas s  pronájmem  části  pozemku  parc.  236/25,  ostatní  plocha
o výměře 144 m2,  katastrální  území  Hejčín,  obec  Olomouc,  dle  materiálu  SMOL
č.j. SMOL/251435/2016/OMAJ/MR/Tom“.
Hlasování: quorum 6, všech 6 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.

5) Komise dále projednala žádost MMOl o sdělení stanoviska k záměru města prodat části pozemku
parc.  č.  346/3 a  části  pozemku parc.  Číslo 346/4,  oba ostatní  plocha o výměře obou pozemků
celkem 7.500 m2 – 7.500 m2, přičemž přesné výměry obou pozemků budou určeny na základě
geometrického plánu.

Komise v diskusi k tomuto bodu vzala do úvahu zejména následující skutečnosti. V daném případě
se jedná o prodej pozemku za účelem výstavby vzdělávacího komplexu tzv. Waldorfské školy, a to
v souladu s územním plánem, neboť uvedené pozemky jsou určeny k výstavbě školských zařízení,
přičemž jedno takové zařízení v dané lokalitě již funguje (jedná se o pozemek v blízkosti nynější
SŠ, ZŠ a MŠ prof. V Vejdovského Olomouc – Hejčín).

USNESENÍ č. 18/2016

„Komise  vyslovuje  souhlas s  pronájmem  části  pozemku  parc.  346/3,  ostatní  plocha
o výměře 7.000-7.500 m2,  katastrální  území  Hejčín,  obec  Olomouc,  dle  materiálu  SMOL
č.j. SMOL/256162/2016/OMAJ/MR/Mich“.
Hlasování: quorum 6, všech 6 přítomných členů hlasovalo pro přijetí usnesení.

5) Závěrem jednání Komise projednala termíny zasedání v roce 2017. Zasedání Komise bude
probíhat každou druhou středu v měsíci, a to od 16:00 hod. v budově Gymnázia v Olomouci -
Hejčíně

6)            Nové a starší požadavky Komise

A) Nové požadavky

V průběhu jednání byl ze strany Komise nebyl vznesen žádný nový požadavek.

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.

Bc)  Komise opakovaně navrhuje řádný úklid chodníků v městské části Olomouc – Hejčín, a to
zejména od listí, s ohledem na výrazně zvýšenou možnost způsobení vážné zdravotní újmy

Zapsal: Aleš Vánský, tajemník a pověřený člen Komise

Doplnil a schválil: Roman Dvorský, předseda Komise
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