Zpráva
z jednání komise m stské ásti .3 –Hej ín konané dne 13.12.2007.
P ítomni :
M.Novotný,ing.R.Nepožitek,A.Toncrová,ing.L.Lindner,J.Borek,P.Miklas,J.P íleská,V.Coufal
Hosté – zást.MP, Státní policie,ob ané
l/ Erenburgova – dopravní situace.
Zástupce iniciativy ob an p.Klega informoval p ítomné o jednání s nám stky primátora
p.Š udlíkem a p.Švevajsem.Další sch zka prob hla s primátorem m sta
p.M.Novotným.Výsledkem je dohoda,že nám stek primátora p.Sv.Š udlík podá písemnou
zprávu,která se bude zabývat ešením výše uvedené dopr.situace na únorovou a b eznovou
sch zi KM .V delegaci ob an byla dohodnuta zm na za p.Hejnarovou byla delegována
p.V.Liberová.
2/ innost f.SITA – t íd ní odpad .
Podle bodu 6/ minulého zápisu se zú astnil p.M.Novotný a p.ing.R.Nepožitek dne 11.12.2007
záv re ného jednání o povolení innosti f.SITA na další 3 roky.Na jednání byly prezentovány
p ipomínky ob an - jedná se hlavn o velkou hlu nost p i manipulaci s odpady v noci a ve
dnech prac.klidu
M sto Olomouc jako ú astník ízení zaujalo vst ícný postoj k námitkám ob an a stanovilo si
podmínku,že f.SITA bude pracovat ve všední dny od 6,00 hod do 22,00 hod a ve dnech
pracovního klidu nebudou žádné práce provád ny.Vedoucími pracovníky firmy byl tento
požadavek akceptován.
Dále KM požadovala p emíst ní stanovišt ,kde dochází k manipulaci s kov.odpadem,dál od
stávajícího plotu a pokud to z prov.d vod nebude možné,postavit zde protihlukovou
st nu.Jako poslední bod bylo dohodnuto,že stroj UNC, který shrabuje papír po bet.ploše bude
vybaven gumovou lištou,která zabrání škrabaní ocel.lopaty po bet.ploše a tím vzniku
nep íjemného hluku.
3/ Výsadba na ul.Erenburgova a ter.úprava p šiny za ul.Matochova.
Akce budou ukon eny v letošním roce a profinancovány p es odbor vn jších vztah .
4/ Výstavba domu s pe ovatelskou službou vedle kostela.
Majetkoprávní odbor magistrátu zaslal k vyjád ení KM žádost f.Freemont Prost jov o
prodej pozemku p. .380/130 k.ú.Hej ín na výstavbu Domu s pe ovatelskou službou a
bezbariérovými byty
Komise tento bod projednala s následujícím výsledkem:
a/KM podmín n souhlasí s výstavbou v této lokalit
b/Komise bude informovat ob any o zám ru m sta prodat pozemek formou uve ejn ní
žádosti a snímku kat.mapy ve vitrinách KM .
c/ To , že KM podmín n souhlasí ješt naznamená,že ob ané nemohou na tuto výstavbu
reagovat podáním svých p ipomínek.
d /Pokud by se akce realizovala požaduje KM ,aby veškerá nákladní dopravy sm rovaná na
stavbu byla vedena mimo stávající ulice a to novým p íjezdem od lokality Pražská.

5/ Dopravní obslužnost – nová výstavba – informace
V lokalit „Pahorek „ u Mlýnského potoka bude zahájena v blízké dob výstavba dalších
bytových dom ,tím vznikne pot eba na dopravní obslužnost této lokality.Podle informace
Od nám.primátora p.Mgr.Sv.Š udlíka m sto jedná o protažení n které ze stávajících
autobusových linek tak,aby autobus zajížd l do nové obytné zástavby a umožnil obyvatel m
této ásti pohodlnou dopravu do centra m sta a zp t.V souvislosti s výstavbou s výstavbou
budou probíhat další jednání na úrovni RMO o kterých Vás budeme informovat
KOMISE M STSKÉ ÁSTI HEJ ÍN P EJE VŠEM OB AN M P ÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNO NÍCH SVÁTK A ÚSP ŠNÝ ROK 2008.
Jednání komise v p íštím roce prob hne dne 23.ledna 2008 v 16,30 hod budova P .F na ulici
Tomkova.
Milan Novotný – p edseda komise

