
Zápis z komise mēstskė ćásti č.3 Olomouc Hejćín konané dne 23 .9. 2015.

Přítomni:   M.Novotný, A.Vánský, J.Borek, ing. L. Lindner, Bc. L. Podstatová, Mgr. I. Heger,  RNDr. 
L. Merta, L.Píchová DiS, ing. D. Koribský
Omluveni:    ing. J. Vlachová, Mgr. J. Hrabal ,Mgr.R.Dvorský, Mgr V. Fales
Hosté : MP a občané MČ.

1/ Přechod pro chodce Pražská- Erenburgova.

Komise projednávala požadavek odboru dopravy a to sdělení stanoviska k řešení tohoto přechodu.
 Stanovisko KMČ je následující: 
križovatku nevybavovat světelnou signalizací, která by podstatně omezila dopravu jak se stalo již v 
připadě křižovatky  U Anči.
Další možnost je umístění info radaru měření rychlosti ,kdy řdiči automaticky sníží rychlost před 
přechodem pro chodce, toto je možno doplnit svételnou výstrahou Pozor chodci.
Pokud to normy dovolí považujeme za nejvhodnější osadit semafor jen pro chodce, který zastaví 
dopravu pouze když chodec bude chtít přejít vozovku, tento semafor je umístén na více místech ve 
městě a bez problémů funguje.

Ulice Ladova - vnitroblok studie výsadby zeleně.

Odbor koncepce a rozvoje MMOl předložil komisi návrh na obnovení zeleně ve vnitrobloku Ladova, 
jedná se výhradně o stromy , keře a trávníky. V tomto materiálu není řešena oprava vozovek popř. 
vybudování parkovacích stání- tyto požadavky musí býť projednány samostatně s odborem 
dopravy MMOl.
Zástupci komise paní L. Podstatové byly předány písemné podklady studie a bylo dohodnuto, že 
seznámí případné zájemce s obsahem materiálu, připomínky budou sdéleny   ing. H. Přibylová - 
tel 588488351 na odboru koncepce  a rozvoje MMOl.
 KMČ sdélí svoje konečné stanovisko na přiští  schůzi.

Korespondence  komise.

Majetkoprávní odbor MMOl požaduje stanovisko k odkupu popř. pronájmu pozemku související s 
jezdeckým areálem na ul. Lazecká- komise souhlasí a nemá připomínek, stejně tak souhlasí se 
změnou pronajimatele zahrady v  zahradkářské kolonii Trávníky.

Kultůrni akce komise.

Pan Aleš Vánský člen komise zorganizoval Drakiádu - pouštění draků na hejčínských loukách 
bližší podrobnosti akce jsou uvedeny na plakátech vyvěšených v naší MČ.

Změna místa jednání KMČ .

Po projednání s MMOL sdělujeme, že se opět vracíme do budovy Gymnázia Hejčín, tímto 
děkujeme majiteli restaurace U Pelikána za poskytnutí místa pro jednání komise , v době kdy nebyl 
vyřešen nájemní vztah.

Příští jednání komise proběhne dne  21.10. 2015 v   16 hod.  Gymnázium Hejčín.

                                               Milan Novotný - předseda komise



 


