Komise m stské ásti .22 – Olomouc- ep ín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
5.5.2008

I. Zahájení

Komise m stské ásti ep ín (dále jen KM ) svolala pravidelnou sch zku na 18:30 hod. dne
5.5.2008 v prostorách ZŠ profesora Mat j ka, Svatoplukova 11.

II. Prezence

P edseda zahájil sch zku za p ítomnosti:
P edseda:
Miroslav Strouhal, SSD,
lenové:
Roman Peterka, ODS,
Ing. Jaromír Kunát, KDU- SL,
Zde ka Hrbá ková, KS M,
Dr. Miroslav Skácel, KS M,
Ing. Bed ich Dosoudil, Strana zelených,
Lud k Mrákava, KM ,
David Grygárek, KM ,
Martin Grygárek, KM ,

p ítomen
nep ítomen
p ítomen
p ítomna
p ítomen
nep ítomen
p ítomen
p ítomen
p ítomen

Dále byli p ítomni ob ané.

III. Schválení zápisu z minulého jednání

III.1. P edseda rozdal zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen.

IV. Otev ené body

IV.1 Zápach z nov rekonstruované kanalizace. len KM Ing. Jaromír Kunát prezentoval
na kolauda ním ízení konaném dne 11.3.2008 názor ob an a jejich požadavek na vým nu
otev ených kanálových vpustí za uzav ené. Požadavek byl zapsán do zápisu o jednání. Termín
ešení ve vydaném kolauda ním rozhodnutí „Odkanalizování povodí sb ra e BXIX
z 15.4.2008 vedené pod .j. SmOl/ŽP/55/2241/2008/Hu v bodu 2 podmínek byl stanoven na
31.5.2008.
IV.2 KM navrhuje, aby byl zpevn n povrch pod kontejnery umíst nými na B etislavov
ulici. Zabrání se jejich poškozování.
IV.3 KM obdržela od paní Magdy Škurkové bytem ep ínská 52, Olomouc- ep ín se
žádostí o p emíst ní informa ní výv sky KM 22 z pozemku p. .1028/21, který zakoupili
manželé Škurkovi, na jiné místo. D vodem je výstavba oplocení. KM tuto skute nost bere
na v domí a postoupí žádost k vy ešení.

V. Nové záležitosti
V.1 KM bere na v domí Kolauda ní rozhodnutí „Odkanalizování povodí sb ra e BXIX
z 15.4.2008 vedené pod .j. SmOl/ŽP/55/2241/2008/Hu

V.2 KM bere na v domí objednávky 46/08/KM /22, 47/08/KM /22, 48/08/KM /22 na
základ nichž bude provedena oprava chodníku v ulici Rubešova z prost edk KM 22.
V.3 KM žádá opravu osv tlení v Old ichov ulici.
V.4 Pro ezané v tve pod elektrickým vedením v ulici Martinova a podél Mlýnského
Potoka z staly neodklizené. Komise upozor uje na tento nedostatek.

• Majetkoprávní záležitosti:

1. KM bere na v domí informaci o akci „Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc.
2. Žádost o zajišt ní vyjád ení p edsed komisí k prodloužení nájemní smlouvy spole nosti
Inzertní agentura PROFIT s.r.o. na parcele . 1029/20. Parcela s plakátovou plochou byla
shlédnuta. Provozování stávající plakátové plochy komise doporu uje z d vodu
informovanosti ob an m stské ásti ep ín a s prodloužením pronájmu souhlasí.

• R zné
1.Sb rná sobota v lokalit
ep ínská,,B etislavova.
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VI. Úkoly:
VII. Program p íští sch ze

VII.1
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VII.7

Zahájení
Projednání problematiky se zástupci m stské policie
Schválení zápisu z minulé sch ze
Projednání aktuálních informací
P ipomínky ob an
Ostatní
Záv r

VIII. Ukon ení

P edseda ukon il jednání v 19:30 hod. P íští jednání KM se bude konat od 18:30 hod., dne
2.6.2008 v prostorách ZŠ profesora Mat j ka, Svatoplukova 11.

Zápis vytvo il: Ing. Jaromír Kunát
Zápis schválil: Miroslav Strouhal

