Zápis z komise mēstskė ćásti č.3 Olomouc Hejćín konané dne 21.10. 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,ing. Vlachová, Mgr.R. Dvorský, Mgr.V.Fales
Omluveni: Mgr. J. Hrabal
Hosté : MP a občané MČ.
1/ Přechod pro chodce Pražská- Erenburgrova.
Komise obdržela vyrozumnění od odboru dopravy MMOl, že bylo zahájeno zpracování projektové
dokumentace na výstavbu světelného signalizačního zařízení pro chodce na výše uvedený
přechod.
V návaznosti na tento přechod bude osvětlen stávající přechod na ul.Erenburgova, aby byla
zvýšena bezpečnost chodců v tomto frekventovaném místě.
Ulice Ladova - vnitroblok studie výsadby zeleně.
Za účasti obyvatel vnitrobloku ul. Ladova proběhla rozsáhlá diskuze o výsadbě zeleně, dopravní
situaci, parkováni a využití tohoto vnitrobloku, tak, aby řešení uspokojilo všechny jeho obyvatele.
Bylo dohodnuto následující:

- všechny podněty pro výsadbu zeleně budou předány k vyhodnoceni na odbor koncepce MMOl,
po jejich vyhodnocení ,bude provedena úprava studie tak, aby v maximální míře byly
akceptovány oprávněné námitky občanů.
- zůstanou zachovány stávající sušáky na prádlo, dlažba pod nimi bude podle potřeby opravena.
- pokud bude komisi přidélena částka 300 tis. Kč na příští rok určená na opravu chodníků , bude
tato využita na chodníky ve vnitrobloku.
- místo kde a kdy bude realizováno malé dětské hřiště bude předmětem dalšího jednání v
návaznosti na fin. prostředky, které bude mít město k dispozici.
Pálení odpadů v prostoru bývalého AOZ.
Komise pověřila ing. R. Nepožitka jednáním s odborem ŽP MMOl ve věci stížnosti KMČ a občanů
na pálení plastů v areálu AOZ Šibeník.
Výstavba na ul. Glazarova.
Odbor majetkoprávní zaslal požadavek vybudováni vjezdu pro výstavbu 6 rod. domků na ul.
Glazarova, komise nesouhlasí s prodejem cca 80 m2 pozemku a požaduje zachování stávajícího
pásu zeleně jak bylo požadováno v petici občanů sousedícím s tímto pozemkem.
Zástupce f. Artera - ing. Opletal předložil komisi svůj záměr na dobudovaní obytné zóny a to
vybudováním posledního byt. domu a dokočením celeho areálu výstavbou zelené parkové zóny
mezi stávající a novou výstavbou.
Proběhla diskuze o této problematice z řad občanů a investora, shoda však nebyla- názory
protichůdné.
Další den po skončeni schůze investor sdělil, že stahuje tento materiál z dalšiho jednání komise.

Příští jednání komise proběhne dne 18.11. 2015 v 16 hod. Gymnázium Hejčín.
Milan Novotný - předseda komise

