Zpráva z jednání komise m stské ásti .3 – Hej ín ze dne 17.prosince 2008.
P ítomni : M.Novotný,ing.R.Nepožitek,J.Borek,J.P íleská,ing.L.Lindner,A.Toncrová,V.Coufal
Omluveni : P.Miklas
Hosté : velitel MP,ob ané
Program jednání :
1/ Linka .18 - autobus.
Komise projednala dopis na odbor dopravy a to na upravení 2 spoj na lince .18.Tento požadavek bude p edán
jako podklad pro zp esn ní jízdního ádu na p íští období.
2/ Výstavba sídlišt Pražská
Podle posledních informací se výstavba a prodej pozemku zatím pozastavil- do sout že se nep ihlásil žádný
zájemce,který by byl ochoten akceptovat podmínky RMO.Na dalších jednáních bude znovu tento zám r
posuzován a RMO rozhodne jak dál bude výstavba p ipravována a za jakých podmínek.
3/ Zne ištování silnice na ul.Glazarova.
Ob ané si st žují na zne ištování vyváženým blátem ze stavby na ul.Glazarova,silnice je išt na pouze v rovném
úseku.M stská policie bude kontaktovat stavbyvedoucího ,aby zajistil o išt ní všech p ilehlých ploch.
4/ Korespondence KM .
Komise zamítla žádost o odkup pozemku na ul.Horní hej ínská- jedná se o pozemek kde bude situována
cyklosteska a provád na ter.úprava – stezka pro p ší.
5/ P ipomínka komise ke zpracování nového územ.plánu.
Komise projednala se zást.ob an jejich požadavky na pokra ující výstavbu v sousedství ul..Glazarova.Touto
výstavbou dochází k velké koncentraci byt.zástavby, bez pat i ného ešení dopravní situace v této lokalit .
Komise požaduje po odboru koncepce a rozvoje zapracování této p ipomínky do návrhu nového územního plánu
m sta-její vyhodnocení hlavn z hlediska – dopravy,oddychových, rekrea ních.a sportovních .ploch,s ohledem
na len ní a výškové uspo ádání nov p ipravované byt.zástavby na parcelách, v sousedství starších panelových
dom na ul.Glazarova .Žádáme zást.OKR,aby komisi po projednání naší p ipomínky písemn informoval jak byl
náš podn t ešen..

Komise p eje ob an m hezké prožití váno ních svátk a š astný a
veselý Nový rok 2009.

Milan Novotný – p edseda komise

