ZPRÁVA
Z JEDNÁNÍ KOMISE M STSKÉ ÁSTI .3 – HEJ ÍN KONANÉ DNE 23.1. 2008.
P ítomni :
Ing.R.Nepožitek,M.Novotný,ing.L.Lindner, J.Borek,J.P íleská,P.Miklas,A.Toncrová,V.Coufal
Hosté : zást.MP Olomouc, cca 12 ob an z ulic Pešinova, .Mrštíkovo nám stí a ul.Ovesná .

1/ SITA – t íd ní odpad
Komise projednala situaci kolem hlu nosti na manipula ním .dvo e, není dodržován zákaz práce ve firm
v sobotu. .Ing.R.Nepožitek bude sledovat práci v So a Ne a bude neprodlen informovat jednatele firmy SITA o
t chto skute nostech a následn i KM .

2/ Petice ob an proti výstavb DPS.
Na komisi se dostavili zástupci ob an z ulice Ovesná a protestovali proti výstavb Domu s pe ovatelskou
službou v lokalit vedle kostela .Ob ané sepsali petici,kterou p edložili RMO k vyjád ení.Komise se na svém
minulém zasedání se vyjád ila ,že podmín n souhlasí s výstavbou ,ale eká na vyjád ení ob an ,kte í bydlí
v bezprost ední blízkosti od plánovaného zám ru výstavby.Komise projednala text petice ob an a po seznámení
s textem souhlasí s názory ob an ,že výstavbou dojde k velkému zahušt ní této lokality i v návaznosti na novou
výstavbu na ul.Pražská..Komise podporuje petici ob an a po ká na vyjád ení RMO k tomuto problému.
3/ Název ulice.
RMO bylo rozhodnuto,že nová ulice navazující na ul.Horní hej ínskou / výstavba byt.dom / se bude jmenovat :
Nová hej ínská .
4/ Vyjád ení k odkupu pozemk .
Komise souhlasí s odprodejem pozemku pod garáží na ul.Matochova.Další prodej pozemku na ul.Horní
hej ínská pro výstavbu rod. domu komise nedoporu uje.Je zde plánovaná trasa cyklostezky a po ítá se zde
s vybudováním p šiny pro chodce spolu s výsadbou nové zelen , v etn lavi ek.
5/ Autobusová.linka .18
Zástupce Svazu žen požádal KM o postoupení jejich požadavku na Dopr.podník Olomouc na posílení linky
.18.Komise se k této žádosti p ipojuje a požaduje posílení této linky vzhledem probíhající a nov plánované
výstavb v lokalit Hej ín.Výrazn se zvýší po et ob an ,kte í pot ebují tuto linku k cestám do zam stnání a
pod..

P íští jednání komise prob hne dne 20.února 2008 v 16,30 hod – budova P .F na ul.Tomkova

Milan Novotný – p edseda komise

