Zápis z komise mēstskė ćásti č.3 Olomouc Hejćín konané dne 18. 11.2015.

Přítomni: M.Novotný, A.Vánský, J.Borek, ing. L. Lindner, Bc. L. Podstatová, Mgr. I. Heger, RNDr.
L. Merta, L.Píchová DiS ,ing. Vlachová, Mgr.R. Dvorský
Omluveni: Mgr. J. Hrabal, ing. D. Koribský, Mgt. V. Fales
Hosté : MP a občané MČ.
1/ Korespondence komise.
Majetkoprávní odbor MMOl požádal o vyjádření ke stávajícímu pronájmu zahrádek na ul.
Matochova- jedná se změnu nájmu na pacht pozemků, komise nemá námitek proti této změně.
Most přes Mlýnský potok- nosnost mostu.
Městská policie byla na schůzi požádána o kontrolu nákladních vozidel přejíždějících přes tento
most, kdy dochází evidentně k překračování povolené nosnosti stávajícího mostu.

Kostel- nasvětlení - úpravy, dispozice světel.
Podle posledního jednáni na odboru investic byly provedeny úpravy světlometů, osvětlujících věž
kostela, situace se podstatně zlepšila, světlo dopadá symetricky a netvoří nevhodné siluety postav
na sousoší.
Další práce budou pokračovat posunutím osvětl.stožáru o cca 15m vlevo a montáží kulatého krytu
svítidla - proti oslňování obyt. domů, vrchní část věže bude osazena LED reflektory a spodní
vstupní čast kostela bude nasvětlena stávajícími svétly kostela, které budou připojeny na rozvody
VO.
Návrh na vybudování nové zastávky autobusů na ul. Glazarova.
Komise obdržela návrh ing. L. Lindnera na vybudování nové zastávky MHD na výše uvedené ulici .
Zde proběhla výstavba nových byt. domů a zvýšil se tak počet obyvatel, kteří mají zájem využívat
aut. dopravu do centra města.
Podklady pro vybudování zastávky byly předány na odbor dopravy MMOl, který následně projedná
s odborem koncepce a rozvoje možnosti na vybudování nové zastávky a přesměrování linky č.21.
Jedná se o poměrně složitou úpravu tras,vytipováním mista pro zastávky a následné
zafinancování těchto prací.
Další návrh směřoval na doplnění zastávky u FN u linky 111 i tento návrh byl předán ke konzultaci
na odbor dopravy MMOl.

Příští jednání komise proběhne dne 16.12. 2015 v 16 hod. Gymnázium Hejčín.
Milan Novotný - předseda komise

Termíny schůzí KMČ Hejčín pro rok 2016.
20. ledna
17. února
16. března
20. dubna
18. května
22. června
21. září
19. října
16. listopadu
14. prosince
Jednání komise proběhne v budově Gymnázia Hejčín ,vždy v uvedený den od 16,00 hod.
Zpracoval: Milan Novotný - předseda komise

