ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ KOMISE M STSKÉ ÁSTI .3 HEJ ÍN, KONANÉ DNE 19.B EZNA 2008.

P ítomni : M.Novotný,ing.L.Lindner, J.Borek,A.Toncrová,ing.R.Nepožitek
Omluveni : V.Coufal,P.Miklas, J.P íleská
Hosté : zást.MP Olomouc a 4 ob ané M
1/ Hav.stav – ocel.sklad , na ul.Tomkova.
Komise napíše dopis na majetkprávní odbor MmOl, ve v ci hav.stavu ocel.skladu,kde hrozí nebezpe í
úrazu.Podle odpov di MmOl bude postupováno dál.
2/ Závady zjist né p i kontrole stavby nových byt.dom na ul.Horní hej ínská.
P i kontrole dokon ovacích prací byly, zjišt ny závady,které komise požaduje odstranit a to : opravit patníky na
výjezdu z ul.Balbínova,opravit vjezd do nového areálu- nové patníky a opravu zel.ploch ,zajistit odstran ní
spadlého stromu na konci pozemku sm rem k Mlýn.potoku, v etn odstran ní prov..oplocení pozemku v témže
míst .KM pošle dopis na f.EUROGEMA,která výstavbu provád la,aby závady odstranila a kopii pošle na
odbor dopravy a odbor živ.prost edí MmOl.
3/ Výstavba parkovacích stání na ul.Ladova.
Podle sd lení odboru investic byla vybrána pro naši K M – akce výstavba park.stání a propojení chodníku na
ul.Ladova /vnit ní blok/ na míst kde byla d íve skladka uhlí, realizace v letošním roce.
4 /Sb rová sobota.
Bude se konat dne 31.kv tna 2008 , obvyklá místa, ul.Ladova –parkovišt a na rohu ulic Pešinova a
Metod jská.
5/ Umíst ní reklamy.
Komise nesouhlasí s umíst ním reklamy na plot budovy m sta v ul.Erenburgova..
6/ Odkup pozemku na ul.Ovesná.
Komise nemá zásadních p ipomínek ,pokud zám r bude korespondovat s celkovou zastavovací situací území
odsouhlasenou odborem koncepce a rozvoje Magistrátu.
7/ Autobus .18
KM obdržela návrh od odboru dopravy,že bylo možné v ur ité asy posílit v omezené mí e/nedostatek
autobus / výše uvedenou linku .18..Po dohod komise dosp la k záv ru ,že bylo vhodné posílit v t chto asech
mezi 8-10 hod a a 17-19 hod sm rem z Hej ína do m sta.Opa ným sm rem z m sta do Hej ína v asech mezi
14-16 hod a mezi 18 – 20 hod.Komise navrhne odboru dopravy ,aby autobus obsluhoval v t chto asech pouze
trasu od Mor.železáren –nám.Hrdin a zp t.
8/ Petice ob an – Erenburgova – doprava.
Zástupci ob an /p.Klega/ dosud neobdrželi slíbenou odpov od p.nám.Mgr.Š udlíka ve v ci ešení dopravy
na ul.Erenburgova ,jak bylo dohodnuto na jednání dne 28.listopadu 2007 a ob ané prost ednictvím komise
vyjád ili svou nespokojenost s tím, že na petici není dostate n a v as ze strany MmOl reagováno.
Ob ané požadují, aby se pan nám stek Mgr.Š udlík se zú astnil dalšího jednání komise dne 23.dubna 2008
v 16,30 hod a vysv tlil postoj radnice k dané problematice.
KM tímto žádá p.nám stka Mgr.Š udlíka o ú ast a zasílá tento zápis e-mailem na v domí
P íští jednání komise se bude konat v budov UP na ul.Tomkova dne 23.dubna 2008 v 16,30 hod.
Milan Novotný- p edseda komise

