
 
Zpráva z  jednání komise m�stské �ásti �.3 – Hej�ín ze dne 22.�íjna 2008. 
 
 
P�ítomni : M.Novotný,J.Borek,ing.Nepožitek.V.Coufal,J.P�íleská ,ing.L.Lindner,Toncrová A. 
Omluveni : P.Miklas 
Hosté – MP,ob�ané 
Program jednání : 
  
 
 
l/Erenburgova – dopr.situace. 
 
Ob�ané z peti�ního výboru se nedostavili,situace z�stává i nadále stejná,další informace v komisi dne 
26.11.2008 
 
 
2/ Prostor p�ed kostelem. 
 
Komise obdržela žádost p.Hejnarové na p�ísp�vek k nákupu a osazení 4 ks lavi�ek pro ob�any,kte�í navšt�vují 
okolí kostela.Ob�ané si zajistili prost�ednictvím grantu m�sta výsadbu nové zelen� .Komise souhlasí 
s požadavkem na nákup a osazení lavi�ek a uvolní ze svých prost�edk� pot�.fin.�ástku odhadem 20 tis.K�,. 
 
 
3/ Koncentrace dopravy v Hej�ín�. 
 
S pokra�ující výstavbou Terasy -Hej�ín u Mlýnského potoka  dojde k podstatnému zhoršení dopravy,naroste 
po�et osobních  aut,která budou projížd�t ul.Tomkovou sm�rem ke k�ižovatce U An�i. Komise bude požadovat  
�ešit tuto lokalitu nap�.kruhovým objezdem na ul.Ladova a rekonstrukcí ulice.Dolní hej�ínská. 
 
 
4/ Výstavba Pražská  
 
Komise zhodnotila zám�r výstavby sídlišt� na ul.Pražská a konstatovala,že bude požadovat svou ú�ast na 
zadávacím �ízení tohoto zám�ru  a to hlavn� ve v�ci �ešení nárustu dopravy. 
P�i realizaci zám�ru bytové výstavby požadujeme odvedení dopravy mimo stávající ulice Hej�ína a 
�ep�ína,které jsou trvale ucpané již stávající dopravou – viz.k�ižovatka U An�i. 
Komise požaduje, aby veškerá doprava z nového sídlišt� byly �ešena vjezdem z ul.Foesterova a tato dopravy 
byla zase vrácena zp�t na ul.Foesterova sm�rem do m�sta nap�.prost�ednictvím nového nadjezdu.který by 
uhradil investor byt.výstavby.Výjezd ze sídlišt� sm�rem do Hej�ína a �ep�ína by byl omezen pomocí 
zákazových.zna�ek, pop�.zjednosm�rn�ním ulic tak, aby pro �idi�e bylo složit� používat tuto cestu a použil 
výjezd na ul.Foesterova.Tímto nedojde k dalšímu zhušt�ní dopravy v Hej�ín� a �ep�ín�.,kde již dnes je situace 
neúnosná. 
Komise upozor�uje na tento stav již dnes ,kdy je ješt� možno tuto problematiku zahrnout do zadávacího �ízení, 
pro výb�rové �ešení výstavbu byt�, 
 
KM� tento požadavek uplatní  u   p�ísl.nám�stka  primátora  a ved.odboru koncepce a rozvoje na MmOl.. 
 
 
 
 
 
P�íští jednání komise se uskute�ní dne 26.listopadu 2008 v budov� UP ul.Tomkova v 16,30 hod 
 
 
 
                                                                                                       Milan Novotný – p�edseda komise 


