Komise městské části č. 3 Olomouc - Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 2. 2. 2021
I. Zahájení jednání
Předsedkyně Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ)
svolala online jednání na 2. 2. 2021, od 17:00 hod.
II. Prezentace
Přítomni: Z. Koutná (předsedkyně), A. Vánský, Mgr. J. Rotter, Mgr. et Mgr. T. Ošťádalová,
Ing. arch. R. Liška, doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D., Mgr. et Ing. H. Vacková, RNDr.
L. Merta, Ph.D., Mgr. P. Minarovič, P. Pavlík, J. Werdichová, JUDr. J. Kopecký,
Nepřítomni: Mgr. P. Michálek.
Hosté:
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z lednového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Majetkové záležitosti
Komise opakovaně nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 326/8, k. ú. Hejčín o výměře
cca 45 m2 (stávající kontejnerové stání na ulici Nová Hejčínská) společenství vlastníků
jednotek domu č.p. 386, Nová Hejčínská 2, 4 v Olomouci. Odůvodnění odkazujme na naše
předchozí stanovisko ke stejné věci, uvedené v zápise z 10/2019.
• Podněty MP
- Žádáme MP, aby se zabývala neoprávněným stáním vozidel na zeleném pásu v ulicích
Metodějská a Pešinova. Zároveň připomínáme požadavek z minulého zápisu na provádění
kontrol parkování vozidel na chodníku v ulicích Cyrilská a Metodějská.
• KMČ žádá občany, aby své připomínky na neoprávněné parkování a stání vozidel na
chodnících, zelených plochách a podobně, uplatňovali přímo u Městské policie Olomouc.
KMČ požadavky pouze přeposílá a ty pak nejsou řešeny aktuálně, ale se zpožděním.
• Estetizace - KMČ k estetizaci navrhla následující akce:
- oprava oken na kapli Jana Nepomuckého na Mrštíkově náměstí,
- projekt na workoutové prvky - hrazdy (ul. Balbínova),
- realizace workoutových prvků - hrazd (ul. Balbínova),
- radar (pro potřeby KMČ),
- projekt Metodějská (chodník + sakury).
Oprava střechy kaple Jana Nepomuckého na Mrštíkově náměstí není do estetizace zahrnuta,
protože bude provedena z prostředků SMOl – OMAJ.
• Opravy komunikací (tzv. chodníkovné):
- chodník na Cyrilské ulici č. 2 - 14.
• Vlastníci domů na ulici Horní hejčínská, se obrátili na předsedkyni KMČ v souvislosti
s opakovaným poškozováním jejich nemovitostí, zejména v zimním období (k poslednímu
výraznému zásahu a jeho oznámení došlo 8. 2. 2021, tedy po jednání KMČ).
• Noví členové KMČ: Jaroslav Kopecký nahradil Jana Machuse a Petr Michálek nastoupil
místo Lothara Lindnera.
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V. Nové požadavky
• Požadavek na MP - Stání vozidel na zeleném pásu a chodnících v ulicích Cyrilská,
Metodějská a Pešinova (viz. bod 2 čl. IV).
• Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce. Komise opakovaně požaduje realizaci akce
v tomto kalendářním roce, nejpozději však v roce 2022.
VI. Závěr
Příští jednání proběhne pravděpodobně dne 2. 3. 2021 online formou. O možnosti konání
řádného jednání rozhodne Krizový štáb SMOl. Případné změny - stanovení řádného jednání,
budou zveřejněny.
Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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