Zápis z komise městské části č.3 – Olomouc- Hejčín, konané dne 20.6.2012.

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

1/ Stanoviště separované sběru – parkoviště ul.Ladova.
Stanovisko TSMO a odboru živ.prostředí – oddělení odpadů je takové, že trvají na stávajícím
stanovišti separovaného sběru, námi navrhované varianty umístění do vnitrobloku nepovažují
za dobré řešení vzhledem k parkování osobních vozidel a nutnosti vjezdu nákl.vozidel TSMO
do sídliště..
2/ Oprava chodníků.
Byla provedena avizovaná oprava chodníku od přejezdu ČD směrem do Hejčína s řešením
bezbariérových přejezdů. další etapa bude pokračovat po schválení objednávky odborem
vnějších vztahů MMOl.
3/ Most přes Mlýnský potok – vyznačení tonáže.
Komise se dohodla , že pověří zástupce předsedy KMČ ing.R.Nepožitka , aby na odboru
dopravy MmOl zjistil , proč není označena nosnost mostu přes Mlýnský potok.V zájmu
občanů je omezit průjezdy kamionů přes ul.Tomkova, směrem k tomuto mostu a dál na
Černovír.
4/ Osazení laviček a odpadkových košů na cyklostezce procházející kolem Mlýnského
potoka
Při jednání komise byl vznesen požadavek na osazení několika kusů mobiliáře na stávající
cyklostezce vedoucí kolem Mlýnského potoka směrem na Poděbrady – mohlo by se jednat o
cca 4 – 5 stanovišť kde bude osazena lavička spolu s odpadkovým košem .
Požadavek bude uplatněn na OŽP – MmOl- výsledek bude projednán na příští schůzi komise.
5/ Vybudování malého sportoviště na konci Mrštíkova náměstí.
Pan A. Vánský – člen naší komise zpracoval koncepční návrh na výstavbu malého sportoviště
v dolní části Mrštíkova náměstí kde původně mělo být umístěno dětské hřiště.Po konzultaci
s odborem živ.prostředí se komise dohodla, že dětské hřiště bude vybudováno v lokalitě na
ul.J.Glazarové, která se významně rozrostla, místo bude vytipováno v příštím roce.
Návrh na výstavbu sportoviště s použitím prvků z betonu a dřeva se jeví jako vhodné řešení a
návrh bude postoupen k dalšímu posouzení odboru koncepce a rozvoje MmOl s ohledem na
získání fin.prostředků na příští rok. Komise bude o postupu informována na příštím jednání
v měsíci září 2012,.

Příští jednání komise se koná dne 19. září 2012 v 16,00 hod- budova Gymnazia Hejčín
Milan Novotný – předseda komise

