
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 3
Hejčín

Č. 1 / 2022 04. 01. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Zuzana Koutná, Jana Werdichová, Aleš Vánský, Ing. Arch. Aleš Liška, Mgr. Jaroslav Rotter,
RNDr. Lukáš Merta Ph.D., doc. Mgr. Markéta Hanáčková Ph.D., JUDr. Jaroslav Kopecký,
Mgr. et Ing. Hana Vacková

Omluveni: Mgr. et Mgr. Tereza Oštádalová, Ing. Petr Miranovič, Eva Skácelová

Hosté: zástupce MP, občané

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.1 Schválení programu

Zahájení jednání
Prezentace
Schválení minulého zápisu
Projednávané záležitosti (včetně dotazů a podnětů pro NP)
Nové požadavky
Závěr

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

02.1 MPO

KMČ žádá MPO o zvýšený dohled u stanoviště na odpady v ulici Tomkova u pošty.

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

Usnesení:
Komise schválila zápis z prosincového jednání (12/2021).

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

04.1 Schválení zápisu z minulého usnesení

05 Projednávané záležitosti



05.1 Green Wall Tomkova

KMČ se zabývala neutěšeným stavem veřejného prostranství okolo stavby Green Wall na ulici Tomkova.
Přilehlé chodníky jsou poškozeny, silniční obruby vyvaleny do vozovky, zatvrdlý materiál na silnici. Členové
komise se obávají, aby developer tyto nedostatky po dokončení stavby skutečně na vlastní náklady odstranil.

05.2 Stanoviště na odpady "Ladova"

Občané Hejčína a členové KMČ upozorňují na zneužívání stanoviště na tříděný odpad na ulici Ladova u pošty.
Často je zde odpad vykládán ve větším množství bez třídění z dodávek přímo na zem, nikoliv do odpadových
nádob. Velké množství nádob, jejich kapacita a poměrně skryté místo k takovému jednání přímo vybízí.
Požadujeme zvážení dílčích kroků, které by takové jednání omezily. Navrhujeme zvýšený dohled MPO,
umístění fotopastí, prořez větví, více světla, přesun na jiné, více viditelnější, místo a umístění informačních a
zákazových cedulí.   

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Green Wall Tomkova

Účast KMČ na kolaudaci stavby Green Wall Tomkova, viz bod 5.1. projednávané záležitosti.

2 Kolaudace - účast KMČ

KMČ navrhuje, aby se samospráva SMOl zabývala možností účasti KMČ na kolaudačních řízení staveb ve
svém obvodu působnosti, pokud o to během realizace projeví zájem, a aby byly stavebním úřadem přizvány
jako účastníci - zástupci samosprávy, případně aby alespoň dostávaly informace o probíhajícím řízení na
vědomí.

3 Stanoviště na odpady "Ladova"

Požadujeme zvážení a následné provedení opatření k omezení neoprávněného množství ukládaných odpadů
(přímo z dodávek) na stanovišti Ladova u pošty. Navrhujeme zvýšený dohled MPO, umístění fotopastí, prořez
větví, více světla, přesun na jiné, více viditelnější, místo a umístění informačních a zákazových cedulí. 

4 Oprava díry v chodníku

Chodník na ulici Tomkova ve směru od restaurace U Anči hned za přejezdem je okolo kanálku propadlý. Závada
už byla v minulosti opravena, ale objevila se znovu. Požadujeme řádně opravit.

5 studie Metodějská

Zadání studie (nejspíš Útvar hlavního architekta), která by hledala řešení situace v ulici Metodějská - zda lze
zrekonstruovat stávající chodník a přitom zachovat sakury.

08 Obecné informace



III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Zuzana Koutná

Zapsal/a:
Zuzana Koutná

Ověřil/a:
Mgr. Jaroslav Rotter


