ZPRÁVA
Z JEDNÁNÍ KOMISE M STSKÉ ÁSTI .3 – HEJ ÍN ZE DNE 25.6.2008
P ítomni : M.Novotný,ing.R.Nepožitek,J.Borek,V.Coufal,A.Toncrová,J.P íleská, ing.L.Lindner
Omluveni : P.Miklas
Hosté: zást.MP,cca 15 ob an
Program jednání :
1/ Posouzení zám r m sta- odkup a pronájem pozemk .
Komise posoudila žádosti f.ZAPA,p.Mertu,p.ing.Ku ery a p.Pikala na odprodej a pronájem pozemk -komise
nemá p ipomínek .
2/ Závady na domech Nová hej ínská.
Firma Eurogema,které byla zaslána žádost o odstran ní posledních závad odpov d la dopisem ,kde uvádí,že
stavbu p edala a další jednání je t eba vést se zást.investora f.AIP Zlín.KM bude investora kontaktovat.
3/ Rekrea ní plochy v M .
P edseda komise vypracoval a odeslal tabulku aktuálních drobných rekr.ploch v m st. ásti, odboru koncepce a
rozvoje k dalšímu zpracování a oživení t chto ploch pro ob any.
4/ P echody pro chodce ul.Tomkova.
Ob ané požadují v dolní ásti ul.Tomkova na k ižovatce vyzna ení p echod pro chodce/zebry/ ,zd vodn ní –
doprava se po rekonstrukci výrazn zrychlila a zvlášt starší ob ané nejsou schopni reagovat na rychle
projížd jící automobily,vozidla parkující u k ižovatky neumož ují dostate ný rozhled .
KM požádá odbor dopravy MmOl o zhodnocení situace a zapracování p echodu pro chodce do požadavk na
zm nu dopr.zna ení v této lokalit .
5/ Požadavek na vy išt ní kanaliz.vpustí..
Komise požádá TSMO o vy išt ní kanal.vtustí na ul.Tomkova a to od k ižovatky Ladova - Tomkova až po
k ižovatku s Dolní hej ínskou.Vzhledem ke spádu ulice zde dochází k akumulaci dešt.srážek a tím i ucpávání
filtr kan.vpustí.
6/ Dopr.situace Erenburgova.
Nám.primátora p.Mgr.Sv.Š udlík zaslal dopis zást.pet.výboru p.Klegovi.Dopis byl na sch zi citován,v etn
stanoviska znal.posudku f. DS Geo - projekt na únosnost výše jmenované ulice.Posudek vyzn l v tom ,že
komunikace z hlediska své kvality a složení jedn.konstr.vrstev vyhovuje sou asnému dopr.zatížení a to v etn
provozu kamion .Z toho titulu není možné provést omezení dopravy o kterém by se mohlo uvažovat pokud by
komunikace byla ve špatném stavu.Ob ané však op tn poukazovali na ot esy p enášené z komunikace na jejich
rod.domy a tím dochází k poškozování jejich majetku.Záv rem bylo konstatováno,že pet.výbor p ipraví
odpov ,kde bude konkretizovat svoje požadavky –jako je – rozložení dopravy na ul.na Šibeníku.Tato situace
byly cca 14 dní,kdy probíhala oprava st.silnice a kamiony si našly jiné trasy pop .jezdily p es Šibeník,kde je
dost.široká kominikace a domy ve v tší vzdálenosti.Op tn byl projednán požadavek na napojení kanalizace
ul.Erengurgova- bude sou ástí dopisu .

P íští jednání komise prob hne dne 24. zá í 2008 v 16,30 hod, budova Up na Tomkov ul.
Milan Novotný- p edseda komise

