Zpráva
z jednání komise m stské ásti .3 Olomouc-Hej ín ,konané dne 24.10.2007.
P ítomni :
M.Novotný,A.Toncrová,J.P íleská,ing.R.Nepožitek,P.Miklas,J.Borek,ing.L.Lindner.
Hosté : cca 20 ob an
1/ Dopravní situace –Erenburgova ul.
Ob ané si op tovn st žovali na zna ný dopravní provoz a tím narušování statiky rod.
dom .Arch.Coufal p edal dopis v etn fotografií komisi a následn bylo dohodnuto že len
komise p.Miklas p i jednání dne 26.10.2007 s primátorem m sta jej upozorní na požadavky
ob an a na jednání ú edník se kterými ob ané p icházejí do styku.Pan Miklas bude na p íští
jednání komise informovat o záv rech , které vzešly s jednání s primátorem .
2/ Požadavky na státní a m stskou policii.
Na komisi se dostavili zástupci obou výše jmenovaných složek Policie a ob ané je upozornili
na parkování vozidel na chodníku a jízdu cyklist po chodnících.Složky Policie slíbily
skute nosti pr b žn sledovat a idi e pokutovat.
Na odbor dopravy bude zaslána urgence k vyjád ení ,omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t do
ul.Dolní hej ínská.
3/ Název ulice.
Komise navrhuje následující možné názvy ulice,která vzniká kolmo v návaznosti na ul.Horní
hej ínská v míst p vodní zahrady .l/Za kasárnami 2/Jablo ová, 3/ Sadová 4/ Nová
hej ínská. RMO návrhy projedná a pop .doplní svými návrhy
4/ Dobudování osv tlení parkovišt na ul.Balbínova..
Ob ané z bytových dom na ul.Balbínova/majetek SNO/ žádají o dopln ní ve ejného
osv tlení parkovišt za byt.domy.Požadavek bude zaslán na odbor dopravy k vyjád ení.
5/ Sb rová sobota
Na ulici Pešinova a Ladova prob hne dne 24 listopadu sb rová sobota
6/ Opravy fasád .
Komise zhodnotila stav lokality Hej ín a konstatovala,že stav se zlepšuje,ale z stávají ješt 2
obytné domy,které nejsou opraveny a jejich fasády jsou v dezolátním stavu .Jedná se o d m
na ul.Tomkova,který je zabezpe en lešením,ale oprava zatím neprob hla.majitel je pr b žn
kontaktován.
Další d m se zni enou fasádou je na ulici Horní hej ínské .2 – který je spravován
Spole enstvím vlastník byt .Komise bude kontaktovat p edsedu sdružení ing.Šáše a zjistí
kdy plánují oprava fasády provést.
P íští jednání komise prob hne dne 21.listopadu – budova P .f.,Tomkova ul.
Milan Novotný - p edseda komise

