
                                                                      ZPRÁVA  
 

Z JEDNÁNÍ KOMISE M ĚSTSKÉ ČÁSTI  ZE DNE 21.KVĚTNA 2008. 
 
 

Přítomni : M.Novotný ,ing.R.Nepožitek. J.Příleská 
Omluveni : J.Borek,V.Coufal,ing.L.Lindner,,A.Toncrová,P.Miklas 
Hosté : zást.MP a občané MČ 
 
1/ Erenburgova – dopr.situace. 
 
Na ulici jsou prováděny zkoušky únosnosti podloží a po vyhodnocení budou přijaty, ze strany RMO patřičná 
opatření.KMČ trvale sleduje postup. 
 
2/ Autobus č.18 
 
Komise  postoupila požadavek z minulé schůze na odbor dopravy a tento byl prezentován jako požadavek KMČ 
iniciovaný Svazem žen .Není podstatné kdo požadavek iniciuje,ale zda tento požadavek KMČ podporuje a 
požaduje jeho zapracování  do jízdního řádu a to  dle možností Dopravního podniku Olomouc. 
 
3/ Závady na byt.domech Nová hejčínská 
 
Na výše uvedené výstavbě byly zjištěny 2 závady a to. 
 l/ na konci chodníku směrem k Ml.Potoku jsou dosud neodstraněné 2 ks cca 1,5m vysokých pařezů –po skácení 
větrem sražených stromů.Je třeba pařezy odstranit,aby bylo možno chodník prodloužit směrem k Ml.potoku. 
2/ při vjezdu do areálu po pravé straně zůstal po stávajícím oplocení bet.základ cca 3m dlouhý a celý zbytek 
chodníku až k rod.domkům, není opatřen obrubníkem-budeme požadovat odstranění základu a vybudování 
obrubníku,který drží chodník, aby nedocházelo k rozjíždění dlažby.KMČ zašle dopis na f.EUROGEMA 
s požadavkem na odstranění výše jmenovaných závad. 
 
4/  Cyklistická stezka u Ml.potoka. 
 
Občané si stěžují,že na cyklistickou stezku vjíždí mot.vozidla,která zde nemají co dělat.Zást.Městské policie byli 
požádáni,aby zajistili zvýšený dohled v těchto místech a pokutovali řidiče pro porušení zákazu vjezdu. 
 
Protože se jedná hlavně o majitele přilehlých nemovitostí,upozorňujeme je na tuto skutečnost, 
respektováním zákazu vjezdu se vyhnou finančnímu postihu ze strany Městské policie 
 
5/ Terenní úpravy ul.Hor.hejčínská 
 
Jedná o stezku mezi ul.Horní hejčínská a ul.Balbínova,komise odsouhlasila ,že v tomto roce bude upraven terén 
tak ,aby mohla být vybudována pěšina ,která bude spojovat obě výše uvedené ulice.Pozemek je neupravený a je 
třeba jej dát do takového stavu,aby bylo možno provádět jeho údržbu-sekání trávy apod.ze strany TSMO.Bude 
financováno z prostředků KMČ na tento rok. 
 
6/Plakátovací plochy – PROFIT 
 
Komise souhlasí s prodloužením náj.smluv na plakátovací plochy pro f.Profit,jedná se o stávající tabule. 
 
7/ Doplnění chybějící  značky. 
 
Na komisi byl vznesen požadavek na doplnění poškozené/nebo zcizené/ značky “Zákaz vjezdu cyklistů“ na 
chodník za ul.Matochova .Na jedné straně směrem od kostela je značka osazena a z druhé strany od dálnice 
značka chybí.Komise požádá odbor dopravy MmOl o zajištění chybějící dopr.značky 
 
Příští jednání KMČ proběhne dne 25.června 2008 v 16,30 hod, budova Up na Tomkově ul. 
 
 
                                                                                                Milan Novotný – předseda komise 
 


