Zápis z komise městské části č.3 – Hejčín konané dne 24.4.2013.
Přítomni :
ing.L.Lindner,M.Novotný,Mgr.B.Vacková,J.Werdichová,A.Vánský,J.Borek,ing.R.Nepožitek
Omluveni : JUDr.R.Zbíral,D.Gošová,V.Coufal
Hosté : MP a občané
l/Korespondence MČ.
a/ návrh na pronájem pozemků MMOl firmě .Školagro Olomouc- komise souhlasí
b/ pronájem zahrady pro p..Juránka – komise souhlasí
c/ pronájem plakátovacích ploch f.Profit Olomouc – komise souhlasí
d/ odkup části zahrady na ul.Horní hejčínská ,zabrané na pozemku MMOl – komise
nesouhlasí z důvodů, že o tuto parcelu byl ze strany občanů několikrát zájem ,ale RMO nikdy
neschválila její prodej..
2/ Pálení odpadů u Mlýnského potoka
Komise byla upozorněna, že se stále vypalují gumové a plastové kabely v prostoru lesíku u
Mlýnského potoku/ u vyústění cesty z Mrštíkova náměstí./na tuto skutečnost byla
upozorněna Městská policie, která zde bude provádět kontrolní činnost- i proto prosíme
občany , kteří zjistí, že se v této lokalitě pálí jakékoliv plasty/ štiplavý dým a tmavý kouř/ aby
zavolali na operační středisko Městské policie , které okamžitě zjistí viníka a provede
potřebná opatření k jeho potrestání.
3/ Mrštíkovo náměstí.
Vzhledem k tomu, že budou pod patronátem KMČ dne 21.9.2013 zorganizovány oslavy
výročí Hejčína na výše uvedeném náměstí , zajistí se posekání travy na dolní části náměstí a
dokončí se oprava kapličky- fasáda,nátěr a oprava střešní krytiny.
Předseda KMČ projedná s odborem vnějších vztahů Mgr.Vl.Puhačem možnost financování
oslavy , garantem zajištění oslavy je člen komise p.A.Vánský , který projedná další
možnosti s odborem kultury MMOl.
Po tomto jednání bude upřesněn další průběh zajistění oslav.
4// Rozšíření akce – rekonstrukce ul.Dolní hejčínská
RMO byla schválena investiční akce rekonstrukce ulice Dolní hejčínská. Komise
v návaznosti na přípravu této akce, požádá p.náměstka ing.Ivo Vlacha o rozšíření této opravy
o propojovací chodník ul.Štolbova a napojení spodní části Mrštíkova náměstí na tuto ulici,tak
aby byla zajištěna komunikační trasa z ul J..Glazarové, kde probíhá intenzivní bytová
výstavba směrem do centra města.
Odpovídá :
předseda komise
Termín : do 22.5.2013
Příští jednání komise proběhne dne 22.května 2013 v 16,00 hod. budova gymnázia
Hejčín.
Milan Novotný – předseda komise

