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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 4. 9. 2018
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala pravidelné
jednání na 4. 9. 2018, 17:00 v budově sborovny Gymnázia Olomouc - Hejčín.
II. Prezentace
Přítomni: Mgr. J. Rotter (předseda), A. Vánský (tajemník), Ing. L. Lindner, J. Borek,
Mgr. R. Dvorský, Bc. L. Podstatová, L. Píchová, DiS, RNDr. L. Merta, Ph.D., Ing. H.
Vacková, Mgr. V. Fales, Z. Koutná,
Neřítomni: Mgr. B. Vacková,
Hosté: občané, zástupce MP.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z květnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Majetkové záležitosti
- Komise neobdržela žádné žádosti k projednání.
• Podněty MP
- Komise požádala zástupce MP o preventivní opatření proti nepřizpůsobivým osobám, které
za účelem získání barevných kovů opalují kabely převážně v okolí Mlýnského potoka.
• Komise obdržela nabídku od obyvatele Hejčína na bezplatné sekání trávy kolem cyklostezky
u Mlýnského potoka v úseku od mostu v Řepčíně po most u tenisových kurtů (viz příloha*).
Komise se pokusí získat souhlas (byť i neformální) vlastníků dotčených pozemků, aby
k sečení nedocházelo bez jejich vědomí.
• Přechod přes železniční trať mezi ulicemi Václavkova a Na Trati. Komise se dohodla, že
úsilí o obnovu možnosti přecházet přes železniční trať mezi ulicemi Václavkova a Na Trati
znásobí spoluprací s dalšími komisemi městských částí.
• Komise se zabývala úpravou jízdních řádů autobusových linek č. 18, 20 a 21 na odjezdech
ze zastávek Ladova a Gymnázium Hejčín, s ohledem na posunutí přestávky na gymnáziu
z 15:35 na 15:40.
• KMČ podporuje projekt vysazení Stromu svobody symbolizující výročí vzniku
Československé republiky. Lípa bude vysazena v areálu GOH.
• Podzimní sběrová sobota proběhne 13. října 2018, stanoviště bude na rohu ulic Řepčínská
a Břetislavova v Řepčíně. Jarní sběrová sobota v roce 2019 bude pro změnu v Hejčíně.
V. Nové požadavky
• Úprava jízdních řádů autobusových linek č. 18, 20 a 21 na odjezdech ze zastávek Ladova
a Gymnázium Hejčín, tak aby odpovídaly upravenému režimu výuky na gymnáziu, jehož
studenti tvoří velkou část pasažérů (viz bod 4 odst. IV).
• Komise nadále trvá na zřízení přechodu pro pěší mezi ulicemi Václavkova a Na Trati na
místo odstraněné lávky nad tratí SŽDC.
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VI. Závěr
Příští jednání komise proběhne dne 2. 10. 2018 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Olomouc Hejčín.
Zapsal:

Jaroslav Rotter, předseda komise

Schválil:

Aleš Vánský, tajemník komise

* příloha pouze pro potřeby MMOL - OVVI, odd. KMČ a DP
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