
                                        Zápis z komise městské části č.3 Hejčín,  konané dne 22.dubna 2009. 
 
 
 
Přítomni : J.Borek,M.Novotný,J.Příleská,ing.L.Lindner,ing.R.Nepožitek 
Omluveni : A.Toncrová,,p.Coufal,p.Miklas. 
Hosté : přísl.MP a občané. 
 
 
Program jednání :  
 
1/ Vyjádření KMČ k prodeji pozemků. 
 
KMČ souhlasí s prodejem pozemků pod trafostanicemi a pronájmem orné půdy v majetku města pro účely 
zemědělské výroby. 
 
2/ Čištění silnice na ul.Glazarová. 
 
Zástupci MP byli požádáni o dohled nad komunikací  Glazarova– výjezd ze stavby,  znečišťování silnice  
bahnem.při výjezdu ze stavby GEMO. 
 
3/ Vyhrazená stání na ul.Tomkova. 
 
Upozorňujeme občany na ul.Tomkova –křižovatka s Horní hejčínskou, že je zde pouze 1 vyhrazené stání pro 
zákazníky Drogerie,které je označeno dopr.značkou a je za něj hrazeno nájemné.Pokud zde budou stát jiná 
vozidla,  blokují tím provoz na křižovatce-zejména průjezd městských autobusů a může tedy ze strany Policie 
docházet udělování pokut. 
 
4/ Stanovení dopravního značení na ul.Horní hejčínská 
 
V současné době předala komise svoji představu o dopr.značení na výše uvedené ulici, po posouzení odboru 
dopravy dojde k jednání kdy bude tato problematika komplexně posouzena z hlediska průjezdnosti ulice a 
možnosti omezeného parkování osob.vozidel. 
 
5/ Ul.Erenburgova – dopr.situace. 
 
Komise ověří u náměstka primátora  Mgr .Ščudlíka postup ve věci řešení situace na výše uvedené ulici – 
informace -  příští schůze. 
 
6/ Oplocení pozemku na Mrštíkově náměstí.  
 
Občané se na komisi obrátili s prosbou řešit umístění dřevěného oplocení s PVC plachtou na  pozemku u RD 
č..39.Toto oplocení výrazně narušuje celkovou dispozici památkově chráněného území.Komise bude informovat 
příslušný stav.úřad a oddělení památkové péče Magistrátu..KMČ bude požadovat odstranění tohoto naprosto 
nevhodného oplocení pozemku. 
 
7/ Přechod na ul.Tomkova 
 
Občané požadují zřízení nových přechodů pro chodce a to u kasáren a na křižovatce Tomkova.Provoz na silnici 
v této části  je trvale velmi silný a znemožňuje přechod pro matky s dětmi a starší občany.Občané zašlou svůj 
požadavek formou petice na RMO. 
 
 
Příští jednání komise proběhne dne 20.května 2009 v budově UP na ul.Tiomkova.. 
 
 
                                                                                                 Milan Novotný – předseda komise 


