Zápis z komise městské části č.3 – Olomouc- Hejčín konané dne 19.9.2012.
Přítomni : JUDr.R.Zbíral, ing.R.Nepožitek, M.Novotný, ing.L.Lindner, J.Werdichová
A.Vánský, D.Gošová, J.Borek
Omluveni : V.Coufal, Mgr. B.Vacková
Hosté : občané MČ
Hostem jednání komise MČ byl její garant za RMO 1.náměstek primátora ing.Ivo
Vlach. Předmětem jednání bylo zhodnocení úkolů které byly dohodnuty z minulého
období a následně projednání nových úkolů na příští období.
S panem náměstkem bylo dohodnuto, že při realizaci nové výstavby na lokalitě Pražská –
východ nebudou nové komunikace propojeny se stávající zástavbou a všechny zásobovací
cesty na staveniště budou řešeny mimo obydlenou část a to po stávajících volných pozemcích
pro výstavbu bytového komplexu.
1/ Veřejné osvětlení – cyklostezka kolem Ml.potoka
Komise obdržela nákres a požadavek na realizaci nového veřejného osvětlení kolem stávající
cyklostezky u Mlýnského potoka až po ulici J.Glazarové – komise pošle k posouzení na odbor
dopravy MMOl ,který se k našemu požadavku vyjádří.
2/ Přechod na ul.Tomkova a u Mrštíkova náměstí
Po realizaci přechodu na ul.Tomkova bude pokračováno v projektové dokumentaci na
výstavbu druhého přechodu pro pěší u kasáren směrem na Mrštíkovo náměstí, u již
vybudovaného přechodu na ul.Tomkova bude v rámci proj.dokumentace posouzeno zda je
zde možno snížit rychlost vozidel např. gumovými retardéry.
3// Žádost o vyjádření :
Majetkoprávní odbor požádal komisi o vyjádření k prodeji parcely , která sousedí s hospodou
u Travise a části orné půdy pro jezdeckou akademii na pořádání vyjížděk na koních . Komise
nemá námitek o prodeji v konečné fázi rozhoduje RMO.
4/ Stanoviště kontejnerů na odpad ul.Nová hejčínská
Dopis , který komise obdržela od občanů na hluk a zápach z kontejnerů na výše uvedeném
stanovišti bude předán na odbor živ.prostředí ke kontrole stavu a vyvození opatření, občané
budou informování dopisem, kopie tohoto dopisu bude zaslána i KMČ.
5/ Zařazení generální opravy ul.Dolní hejčínská do plánu investic na rok 2013.
Stav výše uvedené ulice vozovka a chodníky jsou poplatné době svého vzniku cca 19. století,kočičí hlavy,rozbité chodníky, zdevastované inž.sítě.Po dohodě s panem náměstek I.Vlachem
a dřívější konzultaci s panem náměstek RNDr.L.Šnevajsem se komise obrátí na p.primátora
M.Novotného a přísl.náměstka pana JUDr.M.Majora se žádostí o zařazení do plánu investic
zpracování projektové dokumentace této akce.
Tato ulice bezprostředně navazuje na okolí fotbalového stadionu a nového NH hotelu její
opravou by bylo docíleno lepšího parkování pro obyvatele naší městské části a byla by tak
dokončena úpravu vzhledu celé střední části Hejčína.
Příští jednání komise se koná dne 24.10.2012 v 16,00 hod – budova Gymnázia Hejčín.
Milan Novotný – předseda komise

