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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 3. 8. 2021 
I. Zahájení jednání 

Předsedkyně Komise městské části č. 3 Olomouc – Hejčín (dále též komise nebo KMČ) 

svolala jednání na 3. 8. 2021, od 17:00 h. ve sborovně Gymnázia Olomouc – Hejčín. 

II. Prezentace 

Přítomni: A. Vánský, Mgr. J. Rotter, Mgr. et Ing. H. Vacková, J. Werdichová, JUDr. 

J. Kopecký, E. Skácelová, Mgr. P. Minarovič, Mgr. et Mgr. T. Ošťádalová, 

Omluveni: Z. Koutná (předsedkyně), doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D., Ing. arch. R. Liška, 

RNDr. L. Merta, Ph.D., 

Hosté: zástupce Městské policie Olomouc. 

III. Schválení minulého zápisu 

Komise schválila zápis z červencového jednání. 

IV. Projednávané záležitosti 

• Majetkové záležitosti 

- KMČ souhlasí s pachtem pozemku parc. č. 251/12, trvalý travní porost o výměře 19
2
 m 

v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní Janě Duriqi za účelem užívání zahrádky a dále souhlasí 

s vybudováním a umístěním suchého záchodu, za podmínky dodržení všech souvisejících 

předpisů (hygiena, ochrana spodní vody atd.).  
• Jednání KMČ řídil z pověření předsedkyně Aleš Vánský. 

• KMČ souhlasí s uvolněním částky 100.000,- Kč z rozpočtu pro estetizaci na opravu střechy 

kaple sv. Jana Nepomuckého na Mrštíkově náměstí. V rozpočtu majetkoprávního odboru 

SMOl nebyla k dispozici celá částka na opravu, a to z důvodu růstu cen ve stavebnictví. 

Oprava oken kaple se uskuteční v roce 2021 pouze za předpokladu, že se na ni podaří sehnat 

finanční prostředky, v opačném případě bude provedena z rozpočtu pro estetizaci až v roce 

2022. KMČ považuje opravu střechu za důležitější.     

• KMČ souhlasí s poskytnutím příspěvku 5.000,- Kč na akci „Půlení prázdnin – dětský den“, 

která se uskutečnila dne 6. 8. 2021 v kempu Krásná Morava. Příspěvek byl poskytnut na 

zajištění hudby. 

• Oprava retardéru na Mrštíkově náměstí. TSMO uznaly reklamaci a slíbily retardér opravit 

začátkem září. 

• Generální oprava přejezdu U Anče proběhne na podzim tohoto roku. SŽ přislíbila, že 

provizorní oprava proběhne v nejbližších dnech. Oprava možná již proběhla, ale vzhledem 

k vysoké dopravní zátěži přejezdu a rychlé degradaci provedených prací, není možné pouhým 

pohledem posoudit, zda tyto provizorní opravy už proběhly nebo ne. 

• Jubilanti – společná gratulace ve slavnostním sále olomoucké radnice letos neproběhne. Na 

základě zkušeností z jiných čtvrtí, kdy byla mizivá účast, bylo rozhodnuto, že proběhne pouze 

osobní roznos dárkových balíčků. 

V. Nové požadavky 

• Výsledky měření radarů na Horní hejčínské na 30 km/h a výše, nikoliv až od 50 km/h 

a výše. 

• Tomkova ulice – nařídit stavebníkovi developerského projektu „Green Wall“ řádné 

vyčištění komunikace (zatvrdlý beton, atd.). 

• Vyčistit kanalizační vpusť na Tomkové ulici před domem č. 316/39. 
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• Zařazení stavby „Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce“ do plánu investic a její realizace 

v roce 2022! 

VI. Závěr 

Příští jednání proběhne dne 7. 9. 2021 v 17:00 h. ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín. 

 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise 

Schválila: Zuzana Koutná, předsedkyně komise 

 

 


