Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 5. 11. 2019
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala jednání na
5. 11. 2019, 17:00 hod. v budově sborovny Gymnázia Olomouc - Hejčín.
II. Prezentace
Přítomni: Z. Koutná (předsedkyně), A. Vánský, Mgr. J. Rotter, Ing. L. Lindner, Mgr. et Mgr.
T. Ošťádalová, Ing. arch. R. Liška, Mgr. et Ing. H. Vacková, P. Pavlík, J. Werdichová,
P. Minarovič,
Nepřítomni (omluveni): Mgr. M. Zelenka, LL.M., Bc. J. Machus, RNDr. L. Merta, Ph.D.,
Hosté: zástupce MP, občané.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z říjnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Podněty MP
- KMČ upozornila na odstavený automobil u garáží naproti bývalé Přírodovědecké fakulty.
Dle MP se nejedná o vrak a vozidlo není ani v pátrání jako odcizené.
- Nahromaděný odpad v garážích naproti bývalé Přírodovědecké fakulty byl v době jednání
KMČ uklizen.
• KMČ zajistila opravu vyvrácené vitrínky na křižovatce ulic Pešinova a Erenburgova.
Poškození bylo způsobeno vandalismem, nikoliv vlivem stavby. KMČ tímto děkuje
společnosti Strabag, která v rámci dobrých vztahů opravu vyvrácené vitrínky zajistila.
• Komise obdržela informaci, že nově instalované lavičky v ulici Ovesná jsou poškozeny,
nejspíše vlivem probíhající stavby na přilehlém pozemku.
• Občané upozornili na nevyhovující vjezd do RD Vitáskova 4. Zvýšená obruba brání vjezdu.
• Komise trvá na finanční účasti ve výši 16 tis. Kč na vybudování tématické učebny
s knihovnou pro Gymnázium Olomouc – Hejčín, který projednala již dne 3. 9. 2019
a schválila dne 1. 10. 2019.
• Občané upozornili, že na ulicicích Cyrilská a Ovesná neprobíhá od října distribuce
Radničních listů.
• Komise zve občany na slavnostní otevření učebny PhDr. Milana Justa, prvního
porevolučního ředitele Gymnázia Olomouc – Hejčín, které se u příležitosti 30. výročí
Sametové revoluce uskuteční dne 14. 11. 2019 od 14:00 hod. (učebna V.B6).
• KMČ souhlasí s finančním příspěvkem ve výši do 6 tis. na tradiční rozsvěcování vánočního
stromku v areálu Gymnázia Olomouc – Hejčín.
• KMČ souhlasí s nákupem školních pomůcek pro místní školská zařízení ve výši do 2 tis. Kč.
Realizaci zajistí člen komise Aleš Vánský.
V. Nové požadavky
• Požadujeme opravu laviček na ulici Ovesná (viz. bod 3 čl. IV).
• Požadujeme snížení obruby před vjezdem do RD na ulici Vitáskova č. 4 (viz. bod 4 čl. IV).
• Zajištění řádné distribuce Radničních listů po celém Hejčíně (viz. bod 6 čl. IV).
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VI. Závěr
Příští jednání proběhne dne 3. 12. 2019 v 17:00 ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín.

Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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