ZPRÁVA
Z JEDNÁNÍ KOMISE M STSKÉ . 3 – HEJ ÍN KONANÉ DNE 20.ÚNORA 2008.
P ítomni : M.Novotný,ing.L.Lindner,A.Toncrová,j,.P íleská,ing.R.Nepožitek
Omluveni : J.Borek,V.Coufal,P.Miklas
Hosté – MP a St.policie,cca 8 ob an .

1/ Autobusová linka .18
Komise na základ minulého zápisu zaslala požadavek na zvýšení frekvence spoj na lince .18 .Odpov
DPMO byla,že náš požadavek p edává na odbor dopravy Magistrátu,který jej projedná a sd lí stanovisko..
2/ Petice ob an – výstavba DPS vedle kostela.
Na základ petice ob an byla na RMO projednána výstavba DPS v lokalit vedle hej ínského kostela..Rada
m sta Olomouce celou situaci posoudila a prodej pozemku spole nosti Freemont Prost jov zamítla.
Vzhledem k tomu,že se jedná o m stský pozemek ob ané musí p edpokládat,že v budoucnu se objeví další
návrhy na jeho využití :KM požaduje otázku tohoto pozemku ešit až po zainvestování lokality Pražská,kdy
dojde k roz len ní bytové .zóny na obytnou a klidovou zónu.
3/ Pronájem pozemku
Spole nost HOPR žádá m sto o rozší ení sb rny druhotných surovin na ul.Tomkova.KM žádost projednala a
nesouhlasí s rozší ením sb rny.O tomto pozemku již bylo jednáno, KM doporu uje jeho efektivní využití pro
volný as pop , jiné aktivity.
4/ Požadavek na Správu silnic Olomouckého kraje
Komise požádá dopisem Správu silnic o ozna ení patník sv telnými odrazkami na ásti ul.Ladova,kde patníky
vystupují do profilu komunikace. P i snížené viditelnosti.nejsou dostate n viditelné a je zde nebezpe í kolize
mot. vozidel.
5/ Petice Erenburgova- doprava.
Zástupce ob an p.Klega vznesl dotaz zda komise obdržela vyjád ení od p.nám stka Mgr.Sv.Š udlíka ve v ci
dopravy na výše uvedené ulici .KM zatím žádné takové vyjád ení neobdržela..Jedná se vyjád ení, které bylo
dohodnuto na jednání zást.ob an s.panem nám stkem dne 28.listopadu 2007.Komise zašle tento zápis na
v domí p.Mgr.Š udlíkovi.

P íští jednání komise se uskute ní dne 19.b ezna v 16,30 hod – budova P .F na ul.Tomkova.

Milan Novotný – p edseda komise

