Zpráva

z jednání komise m stské ásti .3 Olomouc-Hej ín konané dne 21.11.2007.
P ítomni : M.Novotný,ing.R.Nepožitek,J.P íleská,A.Toncrová,P.Miklas,ing.L.Lindner,J.Borek
Hosté : MP Olomouc,Státní policie a cca 6 ob an
1/Dopravní situace Erenburgova
Prob hlo p edb žné jednání zástupc ob an .s politickým vedením m sta,dohodnutá sch zka se uskute ní dne
28.11.2007 v 11,00 hod u primátora m sta pop .jeho zástupc .O výsledku sch zky podá zást.ob an zprávu na
p íští sch zi komise dne 13.12.2007
2/ M stská a státní policie.
Ob ané požadují d sledn jší kontrolu voln pobíhajících ps v ul.Pešïnova, Metod jská a Cyrilská – zást.MP
provedou namátkové kontroly v této lokalit .
3/ Osazení zna ky.
Na ulici Dolní Hej ínská , zást.ob an požadovali osazení zna ky zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t.Po projednání
s vedením odboru dopravy, nelze tuto zna ku osadit nebo není evidována v registru zna ek a odbor dopravy
nebude tuto zm nu iniciovat,je t eba zachovat pr jezdnost ulic a jejich dopr.obsluhu.
4/ Nová zele na ul.Erenburgova
Komise zajistila ze svých prost edk výsadbu nové zelen na vytypovaných místech ulice.Po dokon ení bude ze
strany komise provedena kontrola prací f.RENETA.
5/ Úprava p šiny za ul.Matochova
Z d vodu výstavby na ul.Horní hej ínská – nové byt.jednotky ,komise p ehodnotila sv j zám r provést terénní
úpravu na propojení Hor.hej ínské v tomto roce.Jako náhradní ešení bylo dohodnuto provést úpravu stezky pro
p ší za ul.Matochova sm rem od kostela ke k ižovatce na ul.Pražská.Komise se dohodla,že úprava bude
provedena stejným zp sobem jako v ulici na Trati a provede ji f..Brodacký-dlaždi ské práce.Termín do konce
roku 2007.
6/ Stížnosti na innost f.SITA.
Komise obdržela oznámení,že dne 11.12.2007 v 8,30 hod prob hne na Magistrátu m sta Olomouce jednání o
prodloužení innosti výše uvedené firmy do 13.12.2010.Komise p edá písemnou formou své p ipomínky na
p ísl. odbor MmOl , jednání se zú astní zást.komise p.ing.Nepožitek a p.Novotný.O výsledku budou informovat
na p íští sch zi.

P íští jednání komise prob hne dne 13.12.2007 v 16,30 hod – budova P .f , Tomkova ulice.

Milan Novotný – p edseda komise

