Komise m stské ásti .22 – Olomouc- ep ín
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
1. 12. 2008
I. Zahájení

Komise m stské ásti ep ín (dále jen KM ) svolala pravidelnou sch zku na 18:30 hod. dne
1.12. 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 lenové MP.
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III. Schválení zápisu z minulého 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 KM navrhuje vy ist ní okolí vozovky spojující ulici K elovská 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
IV.3 1. 9. 2008 komise navrhovala 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 3,5 t .Omezení odpovídá nosnosti vozovky.
IV. 4 KM upozor ovala dne 5. 11. 2008 na propadnutí kanaliza ní šachty v jízdní dráze vozidel
na ulici ep ínská – u p ejezdu trat eských drah.

V. Nové záležitosti

V. 1 Komise byla upozorn na na nezabezpe ený otvor kanaliza ní šachty v prostoru hrací plocha
K elovská. Ob ané zde do šachty odhazují odpadky a dochází k ucpání a zamezení pr toku odpadní
vody. Komise navrhuje otvor opat it kanaliza ním poklopem.

VI. Majetkoprávní záležitosti:

VI. l KM projednala žádost o sd lení stanoviska k prodeji parcely íslo 400 zastav ná plocha a
nádvo í o vým e 37 m2 v k. ú. ep ín , a parcelu íslo 972/2 zahrada o vým e 80 m2 v k. ú.
ep ín paní Han Hanákové za ú elem zajišt ní provozu, oprav a údržby objektu garáže, která
stojí na parcele íslo 400. Komise s prodejem souhlasí a nemá námitek.

VI. 2 KM projednala žádost o ud lení stanoviska k prodeji parcely íslo st. 251/2 zastav ná
plocha o vým e 22 m2 v k. ú. ep ín spole nosti EZ Distribuce, a.s., která má na parcele
trafostanici. Komise souhlasí a nemá námitek.

R zné

P edseda informoval o innosti KM 22 za rok 2008:
erpání finan ních prost edk KM
rozhodnutí, oznámení o stavebním povolení a zahájení územního ízení
vyjád ení k prodeji nebo pronájmu pozemku m sta
povolení užívání ve ejné zelen k záboru, nebo pro výkopové práce
Dále byly schváleny plánované termíny jednání komise v roce 2009.

VI. Úkoly:
VII. Program p íští sch ze

VII.1
VII.2
VII.3
VII.4
VII.5
VII.6
VII.7

Zahájení
ešení místních problém 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 19:45 hod. P íští jednání KM se bude konat od 18:30 hod.,
dne 5. 1. 2009 v prostorách ZŠ profesora Mat j ka, Svatoplukova 11.

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

