Komise m stské ásti .22 – Olomouc- ep ín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
4.8.2008
I. Zahájení

Komise m stské ásti ep ín (dále jen KM ) svolala pravidelnou sch zku na 18:30 hod. dne
4.8.2008 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 ,
Dále byli p ítomni ob ané a lenové MP.
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III. Schválení zápisu z minulé jednání

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

IV. Otev ené body

IV.1 KM navrhuje, aby byl zpevn n povrch pod kontejnery umíst nými na B etislavov ulici.
Zabrání se jejich poškozování.
IV.2 V prostorách bývalého nádraží Olomouc- ep ín vznikla erná skládka. KM žádá o zahájení
správního ízení v této záležitosti a o její odstran ní.

V. Nové záležitosti

V.1 KM upozornila MP na skute nost, že z objektu MŽ neoprávn n vyváží ob ané kovový
materiál.
V.2 KM navrhuje vy ist ní okolí vozovky spojující ep ínskou s Globusem, zejména úklid
p íkopu a opravu vozovky, aby byla sjízdná pro cyklisty a chodce. V sou asné dob je velké riziko
úrazu. Investi ní zajišt ní u fondu oprav. V c souvisí s plánem a up esn ním priorit investi ních
akcí na rok 2009
V.3 KM
bere na v domí rozhodnutí o užívání kanalizace a vodovodu dle
SmOl/ŽP/55/7592/2008/SK ze dne 3.6.2008
V.4 KM bere na v domí rozhodnutí .j. SmOl/OPK/79/2595/2008/Nan o zvláštním užívání místní
komunikace Máchova 49-77 – pokládka telefonních kabel ze dne 19.6.2008
V.5 KM bere na v domí rozhodnutí .j. SmOl/OPK/79/2798/2008/Št o zvláštním užívání místní
komunikace K elovská 28-56 – pokládka telefonních kabel ze dne 4.7.2008
V.6 KM bere na v domí rozhodnutí .j. SmOl/OPK/79/3138/2008/Št o zvláštním užívání místní
komunikace Máchova 1-49 – pokládka telefonních kabel ze dne 10.6.2008
V.7 KM bere na v domí rozhodnutí .j. SmOl/OPK/79/3138/2008/Št o zvláštním užívání místní
komunikace v ulici Na Zahrádkách chodník-zámková dlažba ze dne 2.6.2008
V.8 KM bere na v domí objednávku 48/08/KM /22 týkající se opravy chodníku na ulici
ep ínská.

VI. Majetkoprávní záležitosti:

1. KM zaujímá toto stanovisko k prodeji parcely 1029/3 zahrada o vým e cca 70m2.
Souhlasí s jejím odprodejem, nebo p ímo sousedí s pozemky žadatele Pana Petra Šišmy.
2. Nesouhlasí s prodejem ásti parcely 938/2 nebo se dá p edpokládat, že prostorami povede
v budoucnosti ve ejná komunikace na nov z izované stavební parcely v této m stské ásti.
Pak by mohly nastat problémy s vykupováním tohoto pozemku. Stanovisko je vázáno na
dopis se žádostí pod .j. SmOl/Maj/22/2356/2008/ í ze dne 7.7.2008
3. KM zaujímá toto stanovisko k prodeji parcely 1014/1 ost. plocha o vým e cca 300m2.
Nesouhlasí s jejím prodejem, nebo plocha tvo í p ístupovou cestu k dalším parcelám v k.ú.
ep ín, které v sou asné dob nejsou jejich majiteli pravideln užívány. Vzniká riziko
zamezení p ístupu a tím komplikace a spory. Stanovisko je vyjád ením KM k dopisu se
žádostí pod .j. SmOl/Maj/22/7069/2008/Ru ze dne 10.7.2008.

R zné

1. KM se zabývala sestavením plánu investic na rok 2009.

VI. Úkoly:
VII. Program p íští sch ze
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Zahájení
Projednání problematiky týkající se zástupc 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 19:45 hod. P íští jednání KM se bude konat od 18:30 hod., dne
1.9.2008 v prostorách ZŠ profesora Mat j ka, Svatoplukova 11.

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

