Komise městské části č. 3 Olomouc - Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 6. 4. 2021
I. Zahájení jednání
Předsedkyně Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ)
svolala online jednání na 6. 4. 2021, od 17:00 hod.
II. Prezentace
Přihlášeni: 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, J. Werdichová,
JUDr. J. Kopecký, RNDr. L. Merta, Ph.D., Mgr. P. Minarovič, P. Pavlík,
Hosté: studenti, architekt, Mgr. Martina Mertová.
III. Schválení minulého zápisu
Komise schválila zápis z březnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• Majetkové záležitosti
- Komise souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1033, ostatní plocha o výměře 66 m2,
k. ú. Řepčín, obec Olomouc. Komise souhlasí pouze za podmínky, že se prodej uskuteční
minimálně za cenu stanovenou dle aktuální cenové mapy, tj. 2.030,- Kč/m2.
- Komise projednala žádost společnosti Jezdecký areál Olomouc, s.r.o. o prodej pozemků ve
vlastnictví SMOl parc. č. 128/6, ostatní plocha o výměře 115 m2, k. ú. Lazce, část pozemku
parc. č. 21/1, ostatní plocha o výměře 3.049 m2, k. ú. Lazce (dle GP parc. č. 21/28, díl „b“),
část pozemku parc. č. 128/5, ostatní plocha o výměře 55 m2, k. ú. Lazce (dle GP parc.
č. 21/28, díl „a“), část pozemku parc. č. 116/1, trvalý travní porost o výměře 14.725 m2, k. ú.
Hejčín (dle GP parc. č. 116/1), část pozemku parc. č. 111/29, ostatní plocha o výměře 181 m2,
k. ú. Hejčín (dle GP parc. č. 111/37) a část pozemku parc. č. 468, ostatní plocha o výměře 181
m2, k. ú. Hejčín (dle GP parc. č. 468/9). KMČ odmítla obdobné žádosti (podané pod
hlavičkou JU-TURN Jezdectví Lazce s.r.o.) na jednání konaném dne 6. 2. 2018 a 4. 8. 2020.
Na základě hlasování členů komise, bylo rozhodnuto, že stanovisko k věci bude přijato až na
květnovém jednání, kde bude umožněna účast zástupce žadatele, tak, aby mohl blíže
představit projekt.
• Info z workshopu možného řešení prostoru "Střední Hejčín", pozemku kolem budovy bývalé
Přírodovědecké fakulty vedle vznikající Waldorfské školy. Studenti a ostatní zapojení
představili členům KMČ prezentaci s výsledky své práce. Obecné informace jsou uvedeny v
březnovém zápisu. O dalších akcích, novinkách, budeme průběžně v dalších zápisech
informovat.
• Estetizace - komise souhlasí s nákupem „Street workoutové sestavy WS017BD“. Sestava
bude umístěna vedle stávajícího dětského hřiště za bytovými domy na Balbínově ulici.
• Povodí Moravy, s. p. byla oznámena existence nelegální navážky na pravém břehu
Mlýnského potoka na pozemku parc. č. 254/4, k. ú. Hejčín, obec Olomouc. Původce navážky
přislíbil, že pozemek uvede do původního stavu do 2. 5. 2021.
• V rámci akce „1Planet4All“ proběhne dne 5. 5. 2021 od 14:00 hod. v areálu Gymnázia
Olomouc Hejčín výsadba motýlovníků.
V. Nové požadavky
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• Rekonstrukce plynovodu Wellnerova – požadujeme uvést chodníky a zelené plochy do
původního stavu.
• Urgence požadavku na opravu komunikace a odvodnění v ulici U Mlýnského potoka,
vedoucí k domům č. p. 20, 22 a 24. Požadavek je v zápise ze dne 4. 8. 2020 (ulice je zde
chybně označena Mrštíkovo náměstí).
• Občané žádají prořez stromů v ulicích Na Trati a Metodějská.
VI. Závěr
Příští jednání proběhne dne 4. 5. 2021. Forma jednání zatím není stanovena. Případné změny
budou oznámeny.
Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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