Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 3. 3. 2020
I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) svolala jednání na
3. 3. 2020, 17:00 hod. ve sborovně 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, RNDr. L. Merta, Ph.D., Mgr. et Ing. H. Vacková,
doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D., P. Minarovič, P. Pavlík, J. Werdichová,
Nepřítomni (neomluveni): Bc. J. Machus,
Hosté: zástupce MP, občané.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z únorového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Podněty MP
- KMČ žádá o umístění preventivního radaru na měření rychlosti vozidel v ulici Horní
Hejčínská.
• Předsedkyně obdržela podnět od obyvatelky vnitrobloku Ladova s požadavky na prořez
a kácení dřevin a další úpravy v lokalitě. KMČ doporučí pouze prořez keřů při bytovém domu
Ladova 9, s kácením nesouhlasí. Ostatní požadavky odkazujeme k vyřešení obyvatele
dotčených bytových domů.
• Členové komise byli seznámeni s plánem výstavby v areálu bývalé školní zahrady ZŠ a MŠ
Svatoplukova. KMČ s tímto záměrem jednohlasně a důrazně nesouhlasí. Lokalitu budeme
sledovat, abychom zabránili nevratným škodám, které by realizace záměru způsobila.
• KMČ se zabývala dopadem na dopravu, kterou vyvolá otevření Waldorfské školy na ulici
Tomkova. Máme za to, že již dnes mimořádně nepříznivá situace se dále ještě zhorší. Na téma
dopravy a jejího řešení se KMČ plánuje setkat se zástupci RMO.
• Komise souhlasí s pokračováním slavnostního setkávání jubilantů z Hejčína v obřadní síni
olomoucké radnice.
• Členové komise se seznámili s návrhy příspěvků na kulturní akce podporovaných
z prostředků komise. Na příštím jednání proběhne hlasování o poskytnutí příspěvků na
jednotlivé akce.
V. Nové požadavky
• Prořez a zkrácení keřů při bytovém domu č. 9 na ulici Ladova (viz. bod 2 čl. IV).
• Nadále trváme na našem požadavku ze dne 3. 12. 2019 na osazení zrcadla při výjezdu
z ulice Metodějská na ulici Na Trati. Nesouhlasíme s argumentací odmítnutí instalace zrcadla,
neboť KMČ má zkušenost opačnou.
• Zarovnat doposud řádně neupravené výkopy po stavbě veřejného osvětlení podél Mlýnského
potoka + nové zatravnění.
• Jednání s garantem KMČ a primátorem SMOl Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA a další
jednání s náměstkem primátora JUDr. Martinem Majorem, MBA v souvislosti s neúnosnou
dopravní situací v Hejčíně a vyhlídkou jejího dalšího zhoršení vlivem plánované výstavby.
Jednání by se měla uskutečnit nejpozději do června 2020.
www.hejcin.cz
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VI. Závěr
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu se další jednání komise až do odvolání neuskuteční.

Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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