
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 3
Hejčín

Č. 2 / 2022 01. 02. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Zuzana Koutná, Mgr. et Mgr. Tereza Oštádalová, Jana Werdichová, Aleš Vánský, Ing. arch.
Radek Liška, Mgr. Jaroslav Rotter, RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., doc. Mgr. Andrea Hanáčková,
Ph.D., JUDr. Jaroslav Kopecký, Mgr. et Ing. Hana Vacková, Ing. Petr Minarovič, Eva
Skácelová

Omluveni:

Hosté: zástupce MPO, iniciativa pro využití budovy bývalé Přírodovědecké fakulty

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Zahájení jednání, prezentace, schválení minulého zápisu, projednávané záležitosti, nové požadavky, závěr.

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

03.1 Využití budovy bývalé Přírodovědecké fakulty

Vystoupení zástupců iniciativy, která jedná na městě i na kraji o možném využití budovy bývalé Přírodovědecké
fakulty. Zástupci představili svou vizi s působením KKP (kulturně kreativní průmysl) a neziskového sektoru v
prostorách nevyužité budovy. KMČ jako celek vyjádřila iniciativě podporu, zároveň však upozornila na úskalí,
která jsou z budovou spojena (nejistá budoucnost, stavební stav, energetická náročnost, vznik další černé díry
na veřejné finance atd.)  

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

Usnesení:
Komise schválila zápis z lednového jednání (I/2022).

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

05 Projednávané záležitosti

05.1 Členství Aleše Vánského v KMČ

Členky a členové Komise městské části Hejčín vyslovují podiv nad skutečností, že je k odvolání z komise
navržen pan Aleš Vánský, nominovaný za KDU-ČSL. A. Vánský je seniorně nejstarším členem komise, působí v
ní 16 let, spravuje webové stránky místní čtvrti a především ve svém volném čase pro Hejčín velmi aktivně
pracuje jako organizátor kulturních a společenských akcí. Svou prací pro občany by měl sloužit jako vzor
člověka pracujícího v komisi městské části, působí  jako ,,živá paměť" městské části. Zároveň pečuje o místní



kapličku, díky jeho vytrvalosti a pozornosti je kaplička v dobrém stavu a stále se po částech opravuje. Je tedy
překvapením, že působení zrovna tohoto zasloužilého člena komise zpochybňuje strana, která ho do komise
nominovala. KMČ Hejčín podporuje A. Vánského a přeje si jeho další setrvání v komisi, věříme, že to bude
umožněno.

05.2 Zastávka MHD na Šibeníku

KMČ pověřila předsedkyni, aby požádala předsedu KMČ Olomouc západ o prověření možnosti přesunu
zastávky zpět na původní místo, t.j. blíže ke křivovatce s Tř. míru. V důsledku developerské výstavby bylo
změněno umístění zastávky MHD (linka 20 a 21) ve směru do centra a to tak, že se zastávka posunula směrem
k Hejčínu. Tato změna není přínosná pro cestující, zvláště seniory, kteří přesedají na tramvaj do Neředína a
vdálenost mezi zastávkami se neúnosně zvěšila. Vzdálenost od předchozí zastávky se zase nelogicky zkrátila.
Přesun zastávky zpět proti trase vedení linky je nelogický i z důvodu že nejbližší následující zastávka je až na
Náměstí Hrdinů.

05.3 Parkovací místo pro invalidy

KMČ projednala podnět občanů, který se týkal umístění popelnic na parkovišti vyhrazeném invalidům
(Glazarova 11). Komise se bude věcí nadále zabývat, aby bylo zachované jak stání pro invalidy tak i prostor pro
umistění popelnic.

05.4 Poděkování

KMČ děkuje za rychlou opravu chodník - okolí kanálku na ulici Tomkova ve směru od restaurace U Anči hned za
přejezdem.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Žádost OMAJ o stanovisko ke změně nájemní smlouvy

KMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ na části  pozemků parc. č.
111/26 o výměře 102 m2 a parc. č. 468 o výměře 63 m2, oba ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, za
účelem užívání baseballového areálu a ochranného valu pro baseballové hřiště
Usnesení:

KMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 Oprava laviček na Mrštíkově náměstí

Oprava dřevěných částí laviček. Přebrousit a nalakovat.

08 Obecné informace

08.1 Příští jednání proběhne dne 1. 3. 2022 v 17:00 h. ve sborovně Gymnázia Olomouc - Hejčín.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022



Předseda/předsedkyně KMČ:



Zuzana Koutná

Zapsal/a:
Mgr. Jaroslav Rotter

Ověřil/a:
Zuzana Koutná


