
 Zpráva z jednání komise m�stské �ásti �.3 – Hej�ín konané dne 21.ledna 2009 
 
 
P�ítomni : M.Novotný,J.Borek,ing.Nepožitek,p.P�íleská,p.ing.Lindner,p.Toncrová,p.Coufal 
Omluveni : p.Miklas 
Hosté: ob�ané a  �lenové MP. 
 
 
 
Program jednání : 
 
 
 
1/Porada p�edsed� KM�. 
 
Komise byla seznámena s písemným záznamem z jednání p�edsed� KM� s primátorem m�sta p.Martinem 
Novotným a zást.jednotl.odbor�  MmOl. 
 
 
2/ Dopravní situace na ul.Hor.hej�ínská. 
 
Komise projednala plán dopr.zna�ení na ul.Horní hej�ínská a ul.�ep�ínská kde  dochází ke kolizím p�i 
p�edjížd�ní stojících osobních vozidel autobusy MHD,osobními a nákl.vozidly. 
Komise projednala navrhované �ešení v násl.rozsahu : do zony ul .Hor.hej�ínská - �ep�ínská -   Balbínova 
umístit zn.Zákaz vjezdu vozidel .nad 3.5 tuny/ mimo MHD/ 
Byly vytypovány úseky na ul.H.Hej�ínská,  kde by bylo možno parkovat osob,.vozidly ,zbývající �ásti budou 
opat�eny zn.Zákaz stání pop� Zákaz.zastavení. 
Ulici �ep�ínská KM�- Hej�ín ne�eší bude p�edáno k vyjád�ení p�es odbor dopravy  KM� �ep�ín. 
P�ípomínky KM� k dopr.zna�ení,  projedná s odborem dopravy MmOl p�edseda p.M.Novotný. 
 
 
3/ Korespondence  KM� 
 
Komise obdržela 2 požadavky na odkup pozemk� v naší M�. 
 
1/pozemek �.p.343/1 o vým��e 3946 m2- žadatel  Spol.CNM Company Olomouc-pan .M.Malár na výstavbu 
byt.domu a garáží. 
Komise nesouhlasí ,aby byl pozemek žadateli prodán-, z d�vod� že žadatel vlastní �inž.d�m na ul.Tomkova 
10,který je v dezolátním stavu.Ob�ané si st�žují na nebezpe�í padání zdiva a iniciovali jednání se stav.odborem 
na �ešení této havarijní situace. 
Jinak je pozemek sou�ástí budovy UP,která p�ejde do vlastnictví m�sta a nebylo by vhodné pozemek  prodávat 
dokud nebude stanoveno  jak bude stávající  budova UP využita. 
 
2/pozemek �.79/1 o vým��e 817 m2 – pro výstavbu garáží.Žadatel  p.M.Malár /stejný žadatel jako u pozemku 
�.1/.Vyjád�ení komise je totožné a zd�vodn�né v p�edchozím bodu-komise s prodejem  nesouhlasí. Žadatel musí 
nejd�íve opravit sv�j stávající  objekt na Tomkové �.10, pokud tak neu�iní KM� nebude souhlasit s žádným 
dalším odprodejem pozemk� nebo budov v M� – Hej�ín. 
 
 
 
 
P�íští jednání komise prob�hne dne 18.února v 16,30 hod v budov� UP na ul.Tomkova 
 
 
 
 
 
                                                                                              Milan Novotný – p�edseda komise 


