Zápis z jednání komise městské části č.3 – Hejčín,konané dne 23.září 2009

Přítomni : M.Novotný,ing.R.Nepožitek,J.Borek,A.Toncrová,ing.L.Lindner,p j..Příleská
Omluveni : p.Coufal,p.Miklas.
Hosté : občané MČ.
Program jednání :
1/ Korespondence KMČ.
Komise byla požádána o vyjádření k umístění lks rekl.tabule – o výměre 1 m2, na ul.Erenburgova- KMČ
souhlasí.
Další požadavek na využití/ nyní již opuštěné budovy UP/,která je zatím v majetku města pro umístění
Waldorfské školy a obč.sdružení INspiro- komise nemá zásadních připomínek,ale je třeba posoudit plné využití
objektu ,který je náročný na spotřebu energie a další stavební.opravy- budova nebyla nikdy ze strany UP
udržována..
Komise má za to,že by mělo být zváženo využití budovy nějakým orgánem státní správy,který budovu
zrekonstruuje ,nebo prodat tento objekt, formou aukce jinému investorovi /např. stavba hotelu a pod./
2/ Změna konání schůzí KMČ.
Z důvodů vystěhování budovy UP bylo dohodnuto náhradní místo pro konání schůzí a to v budově GymnáziaHejčín,/přízemí- sborovna/, začátek jednání musel být posunut na 16,00 hod z důvodů elektronického
zabezpečení budovy.
Termíny do konce roku : 21.října 2009
25.listopadu 2009
16.prosince 2009

vždy v 16,00 hod

3/ Žádost o změnu jizdního řádu autobus. linky č.18.
Komise byla seznámena se žádostí občanů Hejčína o posunutí odjezdu linky.č.18, ve večerních hodinách
z města směrem ,do Hejčína.,KMČ souhlasí s požadovanou změnou a žádá odbor dopravy ,aby pokud to bude
možné změnu provedl ,zástupci občanů navštíví odbor dopravy,kde budou specifikovat svůj požadavek.
4/ Sběrové soboty.
Sběrová sobota proběhne v Hejčíně dne 21.listopadu 2009 a to na ul.Ladova-parkoviště a na novém místě na
ul.Pešinova u kostela vlevo.

5/ Vyjádření k oplocení na Mršt.náměstí.
Komise obdržela vyjádření OKR- odbor památk.péče ,který v podstatě nic nenamítá proti PE plachtě ,která
odděluje předzahrádku domu č.37 od ostatního prostoru.V textu vyjádření je stanoveno ,že případné zamítavé
stanovisko Nár.památk.úřadu není pro tento správní úřad závazné.. Z těchto důvodů KMČ již nebude požadovat
od NPÚ vyjádření,ale ponechává na vůli občanů proti tomuto rozhodnutí protestovat např. formou petice na
RMO..
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6/ - Napojení kanalizace na ul.Erenburgova
Odbor investic MmOl v současné době zpracovává proj.dokumentaci na připojení rod.domků na ul.Erenburgova
na kanalizační sběrač,předpoklad realizace rok 2010- jedná se o prior.akci,kterou naše KMČ požadovala. po
RMO.
7/ Výstavba dětské hřiště ul. Balbínova
V roce 2004 byla zpracována odborem koncepce a rozvoje studie na výstavbu dětského a spotr..hřiště vedle nyní
postavených městských domů na ul.Balbínova – rozpočet akce byl cca 11 mil.Kč.Z důvodů nedostatku
fin.prostředků byla akce zastavena.Po novém projednání na OKR ze strany KMČ byla dohodnuta možnost
postupné realizace této akce, ale v omezenějším rozsahu.V první fázi požaduje KMČ realizovat dětské hřiště
v rozsahu cca 700 tis.Kč a následně podle fin.možností další sportovní.zařízení.
KMČ bude letos realizovat terénní úpravu,propojení ul.Hor.hejčínská s ul,.Balbínova v místě plánované
cyklostezky..

Příští jednání komise – budova Gymnázia Hejčín dne 21.října 2009 v 16,00 hod.

Milan Novotný – předseda komise

