Zápis z komise mēstskė ćásti č.3 Olomouc Hejćín konané dne 16.12. 2015.

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

1/ Korespondence komise.
Komise obdržela požadavek na sdělení stanoviska k následujicím záležitostem :
1/ Zřízení služebnosti k části cesty v lokalitě , kde byla betonárna ZAPA /u mostu do Černovíra/
zde došlo k uvolnění pozemku firmou ZAPA a předání městu, z důvodů přístupu na svůj pozemek,
žádaji o možnost využívat stávající přístupovou cestu- komise souhlasí.
2/ Požadavek na vyjádření k možnosti pronájmu pozemků pro rozšiření jízdárny Lazce a rozšířeni
Lanového centra Lazce, komise souhlasí s pronájmem, jedná se o volnočasové aktivity pro občany
Olomouce a preferuje rozšíření Lanového centra, definitivně však rozhodne až RMO.

Most přes Mlýnský potok - omezení jízdy kamionů.
V souvislosti s označením nosnosti mostu přes Ml. potok provedl odbor dopravy MMOl instalaci
návěstních tabulí u Gymnazia Hejčín a u mostu v Černovíře kde je vyznačeno omezení pro vjezd
vozidel těžších 15 tun do ulice Tomkova a následně i na výše jmenovaný most přes Ml. potok.
---------------------------------------------------------------------

Tímto omezením se podstatně uleví dopravě v Hejčíně a to v ulici Tomkova a
Erenburgova.Kamiony kterých se tento zákaz výhradně týká nebudou již projížďět Hejčínem
směrem na Černovír.
---------------------------------------------------------------------Děkujeme za tento vánoční dárek od odboru dopravy MMOl a přejeme jim šťastnou ruku i při
dalším rozhodování ve prospěch našich občanů.

Komise přeje všem našim spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v
Novém roce 2016.

Příští jednání komise proběhne dne 20.1. 2016 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

