Komise městské části č. 3 Olomouc - Hejčín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ dne 7. 9. 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: Z. Koutná (předsedkyně), 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, 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 ze srpnového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
• KMČ se zabývala stížností občanů na zábor chodníku a travnaté plochy lešením, složeným
stavebním materiálem a obehnaným páskou před RD na ulici Tomkova č. 9. Místem nešlo
projít jinak než vstupem do nebezpečné a frekventované vozovky. Zástupci KMČ zábor
prověřili na MMOl – odd. státní správy na úseku pozemních komunikací a následně byla
požádaná MP o prověření záboru a zajištění nápravy. Dle sdělení MP, byla věc vyřešena
domluvou a zábor byl upraven tak, aby se dalo místem bezpečně projít.
• Občané upozorňují na často přeplněné kontejnery na směsný odpad na všech stanovištích na
ulici Balbínova.
• KMČ souhlasí s poskytnutím příspěvku 12.000,- Kč na dětský petangový turnaj, který se
uskutečnil dne 12. 9. 2021 v kempu Krásná Morava.
• KMČ poskytne z fondu pro kulturu, který se letos nepodařil vyčerpat, příspěvek místním
školským zařízením. Členové komise zjistí požadavky do říjnového jednání.
• Horní hejčínská – blíží se čas dozrávání hruštiček, spadlé plody znepříjemňují chůzi po
chodníku a ztrpčují život majitelům sousedních nemovitostí. Budeme požadovat, aby TSMO
byly připraveny a „úrodu“, která se letos nezdá být tak bohatá jako loni, zavčas uklidily
z chodníků, cesty a zelených ploch.
• Občané upozornili KMČ na nedisciplinované psy, kteří pobíhají volně, bez náhubku
a ohrožují okolí. KMČ žádá vlastníky psů o dodržování OZV č. 6/2020, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Olomouci. Nové znění účinné od 15. 7.
2020 stanoví mimo jiné, že se psem je možno se na veřejnosti pohybovat buď na vodítku, bez
nasazeného náhubku, nebo na volno, ale s náhubkem. Vyhláška nově stanovuje i výjimky,
které platí ve vyjmenovaných městských parcích (Městskými parky se rozumějí Čechovy
sady, Smetanovy sady, Bezručovy sady, park Pod Dómem), na značených cyklostezkách
a v městské památkové rezervaci, kde se lze pohybovat jen se psem vedeným na vodítku.
Stejně tak vyhláška zakazuje vstupovat se psy nebo je vypouštět na dětská a sportovní hřiště
i pískoviště. V pravidlech vyhlášky je stanoveno, že doprovázející osoba musí mít psa na
veřejném prostranství vždy pod stálou kontrolou či dohledem a po psovi vždy ihned odstranit
exkrementy. Zcela volný pohyb psů na veřejných prostranstvích v Olomouci již možný není,
na rozdíl od předchozí vyhlášky.
• 30. 9. 2021 od 8:00 – 13:00 h. se v areálu Gymnázia Olomouc – Hejčín uskuteční akce
Special Forces Junior Challenge.
• KMČ podporuje požadavek petice na zachování zahrádkářské kolonie v ulici Na Trati.
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V. Nové požadavky
• Prověřit zábor chodníku a zelené plochy před RD na ulici Tomkova č. 9 (viz. bod 1 čl. IV).
• Přidat po jednom kusu kontejneru na směsný odpad do každého stanoviště na ulici
Balbínova (viz. bod 2 čl. IV).
• TSMO – úklid hruštiček na ulici Horní hejčínská (viz. bod 3 čl. IV).
• TSMO – posečení vzrostlé trávy u dvou nově vysazených stromů při ulicích Na Trati
x Cyrilská.
VI. Závěr
Příští jednání proběhne dne 5. 10. 2021 v 17:00 h. ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín.

Zapsal:

Mgr. Jaroslav Rotter, člen komise

Schválila:

Zuzana Koutná, předsedkyně komise
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