
                                                           Zpráva 
 
z jednání komise m�stské �ásti �.3 –Hej�ín konané dne 23.dubna 2008. 
 
P�ítomni : M.Novotný,ing.R.Nepožitek, ,ing.L.Lindner,J.Borek, ,J.P�íleská,V.Coufal 
Hosté – nám.primátora p.Mgr.Svat.Š�udlík , zást.MP,  ob�ané M� 
 
l/ Erenburgova – dopravní situace. 
Na žádost autor� petice – dopr.p�etíženost ul.Erenburgova , prob�hla avizovaná sch�zka mezi 
vedením radnice a autory petice.Problematiku dopravy vysv�tlil p.nám�stek Svat.Š�udlík, 
byly probírány r�zné varianty k �ešení dopr.situace.V sou�asné dob� probíhají zkoušky 
konstrukce vozovek , po jejich vyhodnocení odbor dopravy posoudí možnost zatížení 
vozovky a následn� provede pot�ebné úpravy dopravního zna�ení.Do doby vyhodnocení není 
možno o omezení rozhodovat.KM� bude i nadále sledovat situaci a požádala p.nám�stka ,aby 
se zasadil o urychlenou proj.p�ípravu Sev.spoje,který by odvedl dopravu z ul.Erenburgova. 
 
2/ Závady nové byt.domy ul.Nová hej�ínská. 
KM� poslala dopis na f.EUROGEMA,kde požadovala opravu vjezdu do areálu,skácení 
strom� sraženého v�trem atd.Firma za�ala provád�t opravy a tyto jsou již cca z 90% 
ukon�eny 
KM� požádá Tech.služby Olomouc o umíst�ní kontejner� na t�íd�ný odpad do ohrazeného 
prostoru pro klasické kontejnery - u vjezdu do areálu nových byt.dom�, tyto kontejnery budou 
zárove� sloužit dolní �ásti ul.Tomkova a Hor.hej�ínská 
 
3/ Ocel.sklad ul.Tomkova – havar.stav. 
Komise dopisem vyzvala majetkoprávní odbor Magistrátu,aby odstranil ocel.sklad, kde hrozí 
možnost úrazu.Magistrát nám sd�lil,že sklad sice stojí na pozemku m�sta,ale ocel.hala je 
prodaná soukromníkovi, který ji má demontovat do 31.1.2009 .Za stav objektu tedy odpovídá 
majitel objektu a nikoliv m�sto Olomouc. 
 
4/ Autobus �.18- dopln�ní požadavku .. 
Komise dopl�uje svoji žádost na odbor dopravy o posílení spoj� na základ� požadavk� Svazu 
žen, a to následovn�: doplnit �asy 7,30 až 9,20 hod sm�r m�sto a �asy 16,30 až 18,15 hod 
sm�r do Hej�ína.Dále ve�erní spoj posunout z 21,30 hod na �as 21,50 sm�r z m�sta do 
Hej�ína. 
 
5/ Zhodnocení práce RMO. 
Pan nám�stek  primátora Mgr.Svat.Š�udlík zhodnotil podíl m�sta na rozvoji m�stské �ásti 
Hej�ín a spole�n� s komisí bylo konstatováno,že m�sto vynaložilo velké prost�edky na 
zkvalitn�ní infrastruktury-jedná se hlavn� o novou kanalizaci, vodovod , 
asf.vozovky,chodníky a to p�edevším  rekonstrukcí Mrš�íkova nám�stí a  ulic- Horní 
hej�ínská,Tomkova , Balbínova a Mojmírova.Nikdy p�ed tím se naše m�stská �ást nedo�kala 
takového rozvoje jako v minulém období. 
Další zat�žkávací zkouškou bude výstavba na ul.Pražská,kde má vzniknout velká  obytná 
zona s veškerou infrastrukt�rou moderního m�sta. 
 
P�íští jednání KM� prob�hne dne 21.kv�tna 2008 v 16,30 hod v budov� UP,Tomkova ul. 
 
                                                                                            Milan Novotný – p�edseda komise  


