Zápis z komise mēstskė ćásti č.3 Olomouc Hejćín konané dne 17.6.2015.

Přítomni: M.Novotný, A.Vánský, J.Borek, ing. L. Lindner, Bc. L. Podstatová, Mgr. R. Dvorský, Mgr.
I. Heger, RNDr. L. Merta, L.Píchová DiS, Mgr.V.Fales.
Omluveni: ing. D. Koribský, ing. J. Vlachová, Mgr. J. Hrabal
Hosté : MP a občané MČ.
1/ Osvětlení hejčínského kostela.
Podle posledního zápisu k tomuto bodu, proběhla schůzka mezi odborem investic, náměstkem
primátora a KMČ- výsledek schůzky je následující: prostřednictvím pana náměstka byl kontaktován
zpracovatel studie osvětlení kostela ing. Křivský a ten slíbil , znovu posoudit celkové osvětleni,
jehož rozsah odbor památkové peče omezil.
Budou zaslány návrhy na doplnéní osvétlení horní části véže a navrženo nové krytí svételných
zdrojů- úprava proti oslňování a bude posouzeno nasvětlení vstupního prostoru kostela.Další
jednáni budou pokračovat a budou doplněna technickými detaily vlastního provedení osvětlení.
Výstavba byt. domů u hejčínského kostela- volná parcela, vlevo.
I tento bod minulého zápisu má další pokračování, občané bydlící v blízkosti zamýšlené výstavby s
touto výstavbou nesouhlasí a sepsali proti ní petici, tato petice byla předána na MMOl k projednání
RMO, při rozhodováni zda bude pozemek zainvestován bude mít asi rozhodující význam.
Propojeni cyklostezky a komunikace na ul. Glazarova.
Odbor dopravy MMOl reagoval dopisem na KMČ , že tento požadavek bude realizován v roce
2016, vzhledem k tomu, že letošní kapacity na proj. dokumentace jsou již vyčerpány.
Úprava vnitrobloku na ul.Ladova.
Po předbéžném projednáni na OŽP MMOL, komise požaduje obnovu dětského koutku v lokalitě,
včetné pískovišté, popř. herních prvků.
Prioritou je koncepční řešení.
Kultůrni akce komise.
Vedeni a členové naší komise vyslovují poděkování panu Aleší Vánskému členu komise za aktivní
zapojeni do přípravy akce Kácení máje, která byla úspéšná a proběhla v lokalitě - parkoviště IN
line v Řepčíně.
Korespondence komise.
Komise schválila pronájem pozemku cca 250 m2 pro propojení dostihoveho areálu Lazce a polni
cesty na Poděbrady, definitivní schválení RMO.
Erenburgova - připomínka nákl.doprava.
Komise projednala a podpořila požadavek na omezení nákl. dopravy tak, aby byla přesmérována
na ul. Na Šibeníku kategorie 6-12 tun místo, aby projížděla ul. Erenburgova- podáno písemně na
MMOl.

Příští jednání komise proběhne dne 23.9.2015 v 16 hod. restaurace U Pelikána, Mrštíkovo
náméstí.
Milan Novotný - předseda komise

