Zpráva
z jednání komise m stské ásti .3 – Hej ín ze dne 24.zá í 2008
P ítomni : M.Novotný,ing.R.Nepožitek,J.Borek,V.Coufal,J.P íleská.ing.L.Lindner,
Omluveni : A.Toncrová,P.Miklas
Hosté – ob ané obvodu a zást.MP Olomouc
Program jednání :
l/ Erenburgova – dopr.zatížení
Zást.ob an nesouhlasí s posudkem provedeným na ul.Erenburgova a argumentují tím,.že jedna sonda na
objekt.pr zkum je málo.Zást.ob .iniciaty sepsali dopis na Magistrát kde se proti posudku odvolávají a požadují
nové jednání o dopr.situaci na výše uvedené ulici.Odpov dopis ob an bude umíst n do sk í ky KM spolu
s tímto zápisem.
2/ Sb rová sobota.
Poslední letošní sb r.sobota prob hne dne 22.listopadu 2008 na obvyklých místech.
3/ Korespondence KM .
Komise vyslovila souhlas se zám ry na odkup pozemku ,p íkop na ul.Hor.hej ínská, slu ování pozemku
v zahr.kolonii,postavení inf.pouta e a zm nu trasy inž.sítí na soukr.pozemku.
4/ Za azení akcí do plánu inv.výstavby.
Komise p ehodnotila sv j návrh na po adí d ležitosti inv.akcí,která požaduje KM provést v lokalit Hej ín..
Po adí : 1/ vybudování kanal.p ípojek na ul.Erenburgova
2/ Kompletní rekonstrukce ul.Dolní hej ínská
3// vybudování nového chodníku kolem trati D/ul.Na Trati/.
4/ vybudování Sev.spoje od Globusu
5/ vybudování soub žné p eložky ul.na Trati.
Tyto akce jsou zapsány do registru inv.akcí na p íští roky,ale jestli akce budou opravdu realizovány a kdy
rozhodne vedení m sta podle fin.prost edk a d ležitosti akce..
5/ Požadavek na odbor živ.prost edí..
Ob ané ul.Nová hej ínská požádali komisi o podporu v instalaci 4 koš na odpadky a 2 koš na psí
exkrementy.Komise souhlasí s instalací t chto koš a p eposílá požadavek na odbor živ.prost edí Kont.osoba za
spole enství vlastník Nová hej ínská je p.Ing.Táborský,
6/ Odpov

na dopis –ob ané Mrštíkovo nám stí.

a/ o vy ištšní vpustí na Mršt.nám stí, budou požádány TS Olomouc .
b/ spodní ást Mršt.nám stí bude ešena v p íštím roce až se def.zjistí další využití,pokud to bude možné komise
provede ter.úpravy v rámci svých prost edk
c/ochranu svým za ízení a to i poklop si provádí Sm- vodárenská sama, ve spolupráci s MP zde je t eba
odcizení nahlásit.
d/ zaplevelení prostoru kolem cyklostezky – pozemky pokud jsou v majetku m sta ,jsou udržovány v rámci
smlouvy s TSMO podle d ležitosti –objednávka na se ení .je up es ována odborem živ.prost edí. MmOl.
e/ odcizení zábrany p i vjezdu na cyklostezku –bylo již 2x nahlášeno na MP Olomouc.
P íští jednání komise prob hne dne 22. íjna ,budova UP na ul.Tomkova v 16,30 hod.
Milan Novotný – p edseda komise

