Komise m stské ásti .22 – Olomouc- ep ín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
6.10.2008
I. Zahájení

Komise m stské ásti ep ín (dále jen KM ) svolala pravidelnou sch zku na 18:30
hod. dne 6.10.2008 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 P ístupová cesta K elovská – Globus. Oprava a údržba.

V. Nové záležitosti

V.1 KM upozornila p ítomné zástupce MP na p í né parkování vozidel v prostoru
ep ínské ulice. Snížená pr jezdnost, zejména m stských autobus a nepr chodnost
chodníku. Zástupci m stské policie p islíbili projednání.
V.2. KM se zabývala žádostí o spolupráci p i zjiš ování havarijního stavu d evin. Na
sekretariát odboru životního prost edí budou nahlášeny dva p ípady.

Majetkoprávní záležitosti:

1.
KM projednala žádost o sd lení stanoviska k prodeji ásti pozemku. parc. . 1033 o
vým e 450m2 v k.ú. ep ín, obec Olomouc manžel m Niesnerovým, ze dne 15. 9. 2008.
Jedná se o prostor bývalého e išt , sloužící jako p ístupová cesta k p ilehlým zahradám.
Komise se shodla na nutnosti zachování oboustranného p ístupu do navazujících zahrad.
Sou asn není znám projekt bytové výstavby a její návaznost na zmín né e išt . Z výše
uvedených d vod odprodej ásti pozemku. KM jednohlasn nedoporu uje.

• R zné
1. Rozhovor s ob any na téma stavebních zm n v katastrálním území ep ín.
VI. Úkoly:
VII. Program p íští sch ze
VII.1 Zahájení
VII.2 ešení místních problém se zástupci 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 20:10 hod. P íští jednání KM se bude konat od 18:30 hod., dne
3.11.2008 v prostorách ZŠ profesora Mat j ka, Svatoplukova 11.

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

