Zápis z komise městské části č.3 Olomouc – Hejčín konané dne 23.5.2012.

Přítomni : M.Novotný, ing. R. Nepožitek, D. Gošová, J. Borek Mgr. B.Vacková, A.Vánský
Omluveni : JUDr. R. Zbíral, ing.L. Lindner, J. Werdichová, Mgr. Řehák,M. Komárek,
V.Coufal
Hosté : občané MČ

l. Korespondence.
Odbor majetkoprávní požádal komisi o vyjádření k možnosti uzavření průchodu mezi domy
na Mrštíkově náměstí směrem k Ml.potoku- dle vyjádření občanů je tento průchod používán a
není tedy důvod cokoliv měnit .
2/ Změna stanoviště separovaného sběru.
Vzhledem k tomu, že je stanoviště separovaného sběru umístěno na ploše parkoviště Ladova
– U pošty je zde stálý nepořádek- odpady zde nekontrolovaně vyvážejí všichni kolem jedoucí
řidiči a to bez ohledu o jaký materiál se jedná.Zároveň u těchto odpadů parkují cizí kamiony,
které na tomto parkovišti nemají co dělat- jedná se o parkoviště pro osobní vozidla.Zrušením
tohoto stanoviště se zvýší parkovací místa pro vozidla a zmizí povalující se odpad a poletující
papíry.
Komise navrhuje odboru živ.prostředí přemístit stanoviště do vnitrobloku ul.Ladova a rozdělit
jej na 2 stanoviště na začátku a konci vnitrobloku- tato stanoviště jsou určena pro občany
bydlící na ul.Ladova.
3/Zastávka MHD Ladova.
Na žádost občanů bylo svoláno dne 7.6.2012 jednání na odboru dopravy MMOl ve věci
přemístění zastávky MHD a to asi o 40 m směrem do Hejčína.Tímto posunem bude omezeno
ničení zídky bývalé kotelny a rušení starších občanů čekajícími studenty, na svůj autobusový
spoj.
4/ Opravy chodníků – informace.
Komise vyhodnotila stav chodníků v naší MČ a rozhodla, že bude opraven chodník od
žel.přejezdu na ul.Tomkova a to jeho pravá strana až po odbočení do nové školy pro
slabozraké, provedou TSMO v rámci přidělených prostředků RMO.
V rámci prostředků KMČ budou upraveny bezbariérové přechody na ul.Tomkova, ul.Ladova
u Mototechny, bude opravena příjezdová cesta na Mrštíkově náměstí /za hospodou/ a bude
částečně opraven chodník na Cyrilometodějském náměstí před. domem č.11/12.
Podáním petice za výstavbu přechodů na ul.Tomkova se podařilo zajistit fin.prostředky na
výstavbu nového přechodu pro chodce a odbor dopravy MMOl v této době již přechod
realizuje a je předpoklad , že bude v nejbližší době uveden do provozu.

Příští jednání komise se koná dne 20.6. 2012 v 16,00 hod – budova Gymnázia Hejčín.

Milan Novotný – předseda komise

