Komise m stské ásti .22 – Olomouc- ep ín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
1.9.2008
I. Zahájení

Komise m stské ásti ep ín (dále jen KM ) svolala pravidelnou sch zku na 18:30
hod. dne 1.9.2008 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.1. P edseda rozdal zápis z minulého jednání. Zápis byl schválen.

IV. Otev ené body

IV.1 KM navrhuje zrušení dopravní zna ky „Pr jezd zakázán“ v ulici Gogolova. Vozovka
je nov rekonstruována a vyasfaltováním odstran na prašnost. Komise došla jednohlasn
k názoru, že není nadále možné p et žovat ulici Martinovu, ale rovnom rn dopravu rozd lit
do obou ulic. Doporu eno doplnit zna kou 3,5t. Omezení odpovídá nosnosti vozovky.
IV. 2 KM obdržela informaci z Magistrátu m sta Olomouce, ve v ci využití objektu bývalé
nemocnice. Odbor školství navrhl Rad m sta Olomouce využití objektu pro pot eby
základní a mate ské školy, pop ípad jiných volno asových aktivit. Dále ve dvorním
traktu školy vybudovat víceú elové h išt a ást parku p ed školou vyhradit pro zahradu
mate ské školy.

V. Nové záležitosti

V.1 KM navrhuje vy ist ní okolí vozovky spojující K elovskou 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.

Majetkoprávní záležitosti:

1. KM bere na v domí informaci o akci „Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc.

• R zné
1. Rozhovor s ob any na téma nové bytové výstavby v katastrálním území ep ín.
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 19:30 hod. P íští jednání KM se bude konat od 18:30 hod., dne
2.10.2008 v prostorách ZŠ profesora Mat j ka, Svatoplukova 11.

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

