Zápis z komise městské části č.3 – Olomouc ,Hejčín konané dne 24.června 2009.

Přítomni : M.Novotný,J.Borek,ing.R.Nepožitek,A.Toncrová,ing.L.Lindner
Omluveni : J.Příleská,V.Coufal,P.Miklas
Hosté : občané a zást.MP Olomouc
Program jednání :
1/Korespondence KMČ.
Komise posoudila návrh na rozšíření stávající sběrny kov.odpadu o uvolněný prostor autobazaru- závěr : komise
nesouhlasí s rozšířením sběrny kov.odpadu,ale naopak požaduje zrušení stávající sběrny a využití pozemku
kval.způsobem.
Další návrh byl na zřízení sběrny papíru a plast.folií za autobazarem Flasch- komise nesouhlasí se zbudováním
sběrny , s ohledem na vznikající prašnost,poletování papírů a folií.
Protože se jedná o velmi kvalitní pozemky v centru města a vstupu do lokality spodní části Hejčína,
komise požaduje zpracovat urbanistickou studii do které by bylo zahrnuto i využití stávající budovy
UP.
Požadavek bude postoupen na odbor koncepce a rozvoje MmOl.
2/ Opravy a doplnění laviček.
Na základě požadavků občanů a dřívějšího odsouhlasení komise bude provedeno osazení 2 ks laviček ve
vnitrobloku Ladova ul. a osazení l ks lavičky na ul.H.hejčínská ,současně bude opraven chodník u DPS na
Pešinově ul.a upraveno ukončení chodníku obrubníkem v ul.H,.hejčínská,práce provedou na zákl obj. TSMO.
Byla provedena prohlídky pozemku pro zbudování pěší stezky mezi ul. H.hejčínskou a Balbínovou
s dodavatelem stav.prací, po nacenění bude vystavena objednávka na práce p.Mgr.Puhačem – realizace během
letních měsíců.
3/ Mrštíkovo náměstí
Občané požadují vyčíštění kanalizačních vpůstí v prostoru Mršťíkova náměstí a doplnění poklopů nad nad
šachtami kanaliz.sběračů- vzhledem ke krádežím poklopů – nahradit litinu bet.poklopy.
V příštím roce projedná KMČ možnosti úpravy dolní části náměstí – zpevnění stáv.blátivé plochy ,úprava
stezky pro pěší a zábrany proti parkování autom..vraků v těchto místech,.
Komise požádá o TSMO o opravu kanal. vpustí a dodání bet. kan.poklopů
4/Oprava dlažby na ul.Ernburgova a Vitáskova.
Vzhledem k tomu,že se stále nedaří snížit frekvenci dopravy na výše uvedených ulicích ,požadují občané jako
částečnou kompenzaci opravy chodníků v ul.Erenburgova a Vitáskova.Pokud nebude možno chodníky provést
nové – z důvodů financí – požaduje komise ,dorovnání povrchů a výměnu poškozených dlaždic.Chodníky jsou
značně frekventovány a jejich oprava je nutná.
5/ Stanovisko k dopr.režimu na ulicích - Pešinova,Cyrilská a Metodějská.
Komise obdržela od odboru dopravy MmOl návrh na nové řešení dopravy ve výše uvedených ulicích .Komise
návrh projednala a shodla se na tom,že návrh nelze akceptovat, tak jak navrhován.Komise zpracuje svůj návrh,
který doručí odboru dopravy,v tomto zohlední požadavek na rovnoměrnou dopr.zátěž všech ulic v dané
lokalitě.
Vzhledem k tomu,že je vystěhovaná budova UP a jedná se o jejích převodu na stát – komise požádá odbor
vnějších vztahu o zajištění nového místa pro konání schůzí naší komise.
Další jednání proběhne předběžně dne 23.září v 16.30 hod – místo konání bude zveřejněno v informačních
skříňkách KMČ.

Milan Novotný – předseda komise

