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

                                          2.2.2009 
  

  

I.  Zahájení 
Komise m�stské �ásti �ep�ín (dále jen KM�) svolala pravidelnou sch�zku na 18:30 hod. 
dne 2.2.2009 v prostorách ZŠ profesora Mat�j�ka, Svatoplukova 11. 

  

II. Prezence 
P�edseda zahájil sch�zku za p�ítomnosti: 

P�edseda:        Miroslav Strouhal, �SSD,                             p�ítomen 

�lenové:         Roman Peterka, ODS,                                   nep�ítomen  

                        Ing. Jaromír Kunát, KDU-�SL,                    p�ítomen  

                        Zde�ka Hrbá�ková, KS�M,                         p�ítomna  

                        Dr. Miroslav Skácel, KS�M,                        p�ítomen  

                        Ing. Bed�ich Dosoudil, Strana zelených,      nep�ítomen  

                        Lud�k Mrákava, KM�,                                 p�ítomen  

                        David Grygárek, KM�,                                p�ítomen  

                        Martin Grygárek, KM�,                                p�ítomen 

Dále byli p�ítomni �lenové M�stské policie Olomouc a nájemci pozemku ( parcela �. 79/16, 79/17) 

  

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

  

IV. Otev�ené body  

IV.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.  

IV.2. KM� upozor�uje na otvor šachty v prostoru hrací plocha K�elovská. Ob�ané do této šachty 
odhazují odpadky a dochází k ucpání a zamezení pr�toku odpadní vody. 

IV.3. KM� upozornila 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 
 
 



 
Majetkoprávní: 
1.Žádost o sd�lení stanoviska k prodeji parcely �. 79/16 a 79/17 

Vyjád�ení se týká dopisu �j. SmOl/Maj/22/6936/2008/Ji. z 7.1.2009.  

KM� jednohlasn� nesouhlasí s odprodejem pozemku p.�. 79/16 o vým��e 314m2 zahrada a 79/17 
ostatní plocha o vým��e 88m2  v k.ú. �ep�ín za ú�elem vybudování sídla firmy (administrativa a 
bydlení majitele). Prostor slouží jako klidová zóna pro ob�any sousedních dom�, kte�í jej mají 
pronajatý do roku 2024 viz p�iložená kopie nájemní smlouvy ze dne 19.12.1994.  

 D�vody, jsou následující: sousední d�m Máchova 44 má okna orientovaná sm�rem k uvedeným 
parcelám, ulice není dostate�n� široká na provoz firmy, dojde k narušení celkového  vzhledu ulice, 
omezení zelených ploch, sníží kvality života sousedních nemovitostí.  

P�íloha: Vyjád�ení nesouhlasu nájemc� parcel �. 79/16 a 79/17 k prodeji. 

 

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 19:45 hod. P�íští jednání KM� se bude konat od 18:30 hod., dne 
2.3.2009 v prostorách ZŠ profesora Mat�j�ka, Svatoplukova 11. 

  

  

  

  

  

 

 

 

Zápis vytvo�il: Ing. Jaromír Kunát 

Zápis schválil: Miroslav Strouhal 


