Zpráva z jednání komise městské části č.3 – Hejčín konané dne 18.února 2009.

Přítomni : M.Novotný,ing.Nepožitek,J.Borek,ing.Lindner,p.Toncrová
Omluveni : p.Miklas,P.Příleská,p.Coufal
Hosté : hlídka MP a občané.
Program jednání :

1/ Dopr.situace – Horní hejčínská –parkování .
Komise předala zást.odboru dopravy ing.Hoppovi svůj návrh na parkování vozidel na výše uvedené ulici.Po
upozornění MP se situace průjezdnosti ulice částečně zlepšila.Po dodání podkladů k ulici Řepčínská, odbor
dopravy připraví definit. řešení rozmístění dopr.značek.

2/ Přechod pro pěší na ulici Balbínova.
Zástupce občanů požádal KMČ o projednání s odborem dopravy MmOl zřízení přechodu na začátku
ul.Balbínova její horní část u žel.trati,zde není zajištěno bezpečné přecházení starších občanů a hlavně dětí
z mateřské školky,kteří využívají dětské hřiště v ulici na Trati.Tuto žádost podpoří i škola svým požadavkem na
odbor dopravy .

3/ Výsadba zeleně v prostoru před byt.domy ul.Erenburgova
Občané zde bydlící si stěžují,že vysazované stromy nejsou vždy umísťovány tak ,aby splňovali podmínky odstup
od nemovitostí. Komise projedná s odborem živ.prostředí MmOl další postup výsadby v této lokalitě.
4/ Ulice Pešinova – oprava dlažby.
Komise prověří rozsah nutných oprav a následně podle fin.rozpočtu na letošní rok se pokusí opravu zajistit.

5/ Železniční zastávka – Hejčín.
Komise požádá písemně o vysvětlení Krajský úřad ,odbor dopravy, proč bylo zrušeno zastavování vlaků na
zastávce Olomouc-Hejčín.Ve svých předchozích vyjádřeních KMČ požadovala začlenění vlaků do systému
IDSOK a tím i využití této zastávky,která může nahradit autobusy jedoucí směrem od hl.nádraží do Hejčína..

6/ Uzemní plán – odpověď na podnět komise- ul.Glazarova.
Dle bodu č.54 – odpovědí k připomínkám k novému územ. plánu města Olomouce obdržela komise následující
odpověď na naši připomínku,kterou jsme požadovali dostatečně posoudit novou výstavbu na pozemku v
ul.Glazarova mezi stáv.panel.domy a terasovým domem
Odpověd odboru koncepce a rozvoje- MmOl:
- Obecný požadavek na koncepční řešení obytných lokalit je uveden v návrhu zadání – viz.kap. j/: Při
vymezování zastavitelných ploch pro bydlení bude zajištěna dostupnost veřejných prostranství,veř.zeleně a míst
pro krátkodobou rekreaci. Bude zajištěna důsledná ochrana před živelným a nekoncepčním zastavování
ploch,budou stanoveny podmínky pro řešení veřejných prostranství.
Jelikož se jedná o obecný text bez vazby na naši lokalitu doporučuje komise situaci ze strany občanů
sledovat a v rámci územního řízení vznést své požadavky na stavební odbor Magistrátu.

7/ Stání vozidel v rizikových místech
Městská policie předala komisi UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM a OPATŘENÍ MĚSTSKÉ POLICIE
K ELIMINACI STÁNÍ NA RIZIKOVÝCH MÍSTECH,tyto materiály budou vyvěšeny v informačních
skříňkách komise tak, aby se s nimi občané mohli včas seznámit a nevystavovali se možnosti postihu ze strany
MP Olomouc.

8/ Mrštíkovo náměstí – přemístění laviček
Občané bydlící na Mrštíkově náměstí požádali komisi o prověření možnosti přemístění 4 laviček v rámci
náměstí na jiné vhodné místo,dále požádali o provedení zpevnění pozemku v dolní části náměstí tak ,aby bylo
možno tuto plochu využívat pro míčové hry.Komise prověří jaké jsou možnosti výše uvedených úprav a
stanovisko vlastníku pozemků k navrhované úpravě.

Příští jednání komise proběhne dne 18.března v 16,30 hod v budově UP na ul.Tomkova

Milan Novotný – předseda komise

