
Komise m�stské �ásti �.22 – Olomouc-�ep�ín 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

3.3.2008 
 

I. Zahájení 
Komise m�stské �ásti �ep�ín (dále jen KM�) svolala pravidelnou sch�zku na 18:30 hod. dne 
3.3.2008 v prostorách ZŠ profesora Mat�j�ka, Svatoplukova 11.   
 
II. Prezence 
P�edseda zahájil sch�zku za p�ítomnosti: 
P�edseda:  Miroslav Strouhal, �SSD,    p�ítomen 
�lenové: Roman Peterka, ODS,    p�ítomen  

Ing. Jaromír Kunát, KDU-�SL,   p�ítomen  
Zde�ka Hrbá�ková, KS�M,    p�ítomna  
Dr. Miroslav Skácel, KS�M,   nep�ítomen  
Ing. Bed�ich Dosoudil, Strana zelených,  nep�ítomen  
Lud�k Mrákava, KM�,    p�ítomen  
David Grygárek, KM�,    p�ítomen  
Martin Grygárek, KM�,    p�ítomen 
 

Dále byli p�ítomni zástupci m�stské policie a ob�ané. 
 

III. Schválení zápisu z minulého jednání 
III.1. P�edseda rozdal zápis z minulého jednání. Zápis byl s výhradami schválen. 
 
IV. Otev�ené body 
 IV.1 Zápach z nov� rekonstruované kanalizace. 
 
V. Nové záležitosti 
V.1 KM� navrhuje, aby byl zpevn�n povrch pod kontejnery umíst�nými na B�etislavov� 
ulici. Zabrání se jejich poškozování. 
 
V.2 KM� bere na v�domí Oznámení o projednání zadání souboru zm�n �. XIX ÚpnSÚ 
Olomouc. Návrh je k nahlédnutí na odboru koncepce a rozvoje Magistrátu m�sta Olomouce 
od 3.3.2008 do 1.4.2008 

V.3. KM� bere na v�domí  Oznámení ve�ejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního �ízení ze 
dne 6.2.2008 ve v�ci „Odkanalizování povodí sb�ra�e BXIX“ – kolauda�ní �ízení vedené pod 
�.j. SmOl/ŽP/55/2241/2008/Hu. Na základ� tohoto podání ustanovil vodoprávní ú�ad ústní 
jednání s místním šet�ením na úterý 11. b�ezna v 9:00 hod. se srazem ú�astník� na k�ižovatce 
ulic B�etislavova a Martinova v Olomouci – �ep�ín�. KM� doporu�uje, aby ob�ané 
dot�ených ulic se ú�astnili jednání, pokud ke stavb� mají p�ipomínky. 

 
• Majetkoprávní záležitosti: 
 
 



• R�zné 
1. Se zástupci m�stské policie projednána problematika  vzniku �erné skládky v prostorách 
bývalého nádraží �D �ep�ín . 
 
2. KM� odsouhlasila poskytnutí dárkového balí�ku pro ples ZŠ Svatoplukova ve výši cca 
600,- K�.  
 
  
VI. Úkoly:   
 
VII. Program p�íští sch�ze  
VII.1  Zahájení 
VII.2 Projednání problematiky týkající se zástupc� m�stské policie  
VII.3 Schválení zápisu z minulé sch�ze 
VII.4 Projednání aktuálních informací 
VII.5 P�ipomínky ob�an� 
VII.6 Ostatní 
VII.7 Záv�r 
 
 
VIII. Ukon�ení 
P�edseda ukon�il jednání v 19:40 hod. P�íští jednání KM� se bude konat od 18:30 hod., dne 
7.4.2008 v prostorách ZŠ profesora Mat�j�ka, Svatoplukova 11. 
 
Zápis vytvo�il: Ing. Jaromír Kunát 
Zápis schválil: Miroslav Strouhal 
 


