Zápis z komise městské části č.3 – Olomouc-Hejčín, konané dne 23.2. 2011

Přítomni : M.Novotný, ing. R .Nepožitek, ing.L.Lindner p.Borek,p.Příleská,
Omluveni : p.Miklas, p.Toncrová
Hosté : občané MČ, Policie a MP Olomouc, nám.primátora města Olomouce,
RNDr.L.Šnevajs.
1/ Přechody ul.Tomkova.
Občané se obrátili na KMČ ve věci urgence výstavby přechodů pro chodce na ul.Tomkova –
jejich realizace byla přislíbena v minulém roce odborem dopravy MMOl .Komise bude
urgovat realizaci přechodů na této frekventované ulici.
2/ Tomkova č.10 – havarijní stav domu.
Tento dům je neustále předmětem stížností občanů, kteří žijí v této lokalitě a musejí procházet
pod lešením zajišťující prvky fasády proti pádu na chodník.I přes toto opatření dochází
k odpadávání částí fasády a kameny padají na chodník.Proto postupujeme toto vyjádření naší
KMČ stavebnímu odboru MMOl k opětnému sjednání nápravy, aby se předešlo možnému
úrazu chodců..
3/ Autobus č.18- Hejčín
KMČ požádá odbor dopravy o přehodnocení jízdního řádu výše uvedeného autobusu tak, aby
byl posílen spoj po 21 hod z města směr Hejčín, tato varianta již byla cca před rokem
akceptována, ale z důvodů šetření fin.prostředků byla zase zrušena. Komise žádá o
přehodnocení situace a posílení tohoto spoje.
4/ Dům Dolní hejčínská č.21- svod dešt.vody.
Občané poukazují na špatné provedení vyústění svodu dešt.vody a to směrem do
ul.Štolbova, kde dochází k hromadění vody v kaluži, která následně v zimním období
zamrzne a je zde tedy nebezpečí úrazu procházejících chodců.Pan náměstek RNDr.
L..Šnevajs.přislíbil, že záležitost s majitelem domu projedná a dohodne možnou úpravu tak,
aby nedocházelo k zamrzání vody na vozovce..
5/ Výstavba školy pro slabozraké – Tomkova – Hejčín.
V měsici březnu 2011 byla zahájena výstavba rozsáhlého areálu školy pro
slabozraké.Výstavba probíhá na pozemcích Olomouckého kraje v blízkosti bývalé fakulty UP
v Hejčíně.Škola bude internátní a její výstavbou se nezvýší úroveň dopravy v naší MČ.

Milan Novotný – předseda komise .

