
Zpráva z jednání komise m�stské �ásti �.3 Olomouc-Hej�ín.ze dne 26.11.2008 
 
 
P�ítomni : J.Borek,M.Novotný,V.Coufal,ing.Nepožitek,J.P�íleská 
Omluveni : ing.Lindner,P.Miklas,A.Toncrová 
Hosté – ob�ané M� a MP 
 
Program jednání : 
 
 
1/ Erenburgova – dopr.situace. 
Komise obdržela kopie dopis� zaslaných p.nám.Mgr.Sv.Š�udlíkem k �ešení situace na ul.Erenburgova.Rada 
m�sta rozhodla ,že zadá �ešení,které bylo navrženo ve 4 variantách odb.firm�,která provede posouzení dopravy 
v této krizové lokalit�.Výsledek bude znám v pr�b�hu l.pololetí r.2009. 
 
2/ Dopln�ní – p�ipomínka k novému uzemnímu plánu m�sta Olomouce. 
Komise projednala  p�ipomínku k územnímu plánu m�sta Olomouce  podanou p.Mgr.Vítem Volejníkem ,jedná 
se o �ešení dopr.obslužnosti nového sídlišt� Pražská.Komise trvá na svém požadavku,aby doprava z nového 
sídlišt� byla vedena mimo m�stské �ásti  Hej�ín a �ep�ín. 
 
3/ Havarijní stav domu na ul.Tomkova �.10. 
Ob�ané sepsali stížnost na havarijní stav výše uvedeného domu.Tato záležitost se op�t opakuje i p�es to,že d�m 
již zm�nil cca p�ed 3 roky majitele,bohužel se stále nic ned�je Zástupce .komise se zú�astní jednání stav.odboru 
Magistrátu,kdy by m�lo dojít k dohod� s majitelem domu, na jeho .zajišt�ní proti padání �ástí zdiva na chodník. 
 
4/ �erpání fin.prost�edk� komise v roce 2008. 
V minulém zápise bylo uvedeno,že komise schvaluje nákup lavi�ek a bude provád�t ter.úpravu na 
ul.Hor.hej�ínská.V d�sledku úsporných opat�ení m�sta byly všechny prost�edky komise za rok 2008 p�esunuty 
na jiné aktivity m�sta a v tomto roce již není možné nic �erpat.Výše uvedené akce se tedy posunují do l.pololetí 
p�íštího roku. 
 
5/ P�echod na ul.Tomkova 
Ob�ané informovali komisi o svém požadavku z�ízení p�echodu pro chodce,p�edseda komise sd�lil stanovisko 
odboru dopravy ke z�izování nových p�echod�/jedná se hlavn� o finance,osv�tl.p�echodu a pod/.Ob�ané budou 
tento sv�j požadavek  prosazovat pomocí petice na RMO. 
 
6/ Výstavba areál MOPOS. 
V areálu f.MOPOS bude vybudován nový supermarket   PENNY,odstavné parkovišt� a další obchod s textilem a 
od�vy,vjezd bude naproti benz.pumpy na ul.Dolní hej�ínská.V prostoru  na levé stran� od vrátnice f. Mopos  se 
plánuje výstavba obchodního zastoupení f.NISSAN , v�etn� autoservisu.. 
 
7/ Bezbariérové úpravy. Ul.Ladova a Dolní hej�ínská. 
P�edseda komise se zú�astnil výr.výboru na �ešení bezbariérových uprav výše uvedených ulic.Jedná se snížení 
obrub chodník�,�ešení nových ostr�vkú pro chodce na k�ižovatce,tato akce je dotovaná z EU a �ást hradí 
m�sto.Realizace prob�hne podle fin.možností m�sta cca do l roku. 
 
8/ Horní hej�ínská – pr�jezd autobus�.MHD 
Na ul.Horní hej�ínská dochází z d�vod� parkovaní v�tšího množství  osobních vozidel ke kolizím p�i pr�jezdu 
autobusu MHD a jiných nákl.vozidel.Odbor dopravy objednal odborné posouzení této situace a p�ísl.firma 
navrhne �ešení – nap�.instalací nových dopr.zna�ek,aby byl zajišt�n plynulý provoz na této komunikaci. 
 
 
 
P�íští jednání komise prob�hne dne 17.prosince 2008  v 16,30 hod , budova UP na ul.Tomkova 
 
 
 
                                                                                                 Milan Novotný – p�edseda komise 


