
Z Á P I S 
 

z jednání komise městské části Lazce  
konaného dne 13.01.2009 

 
Přítomni: p. Čedroň, sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedličková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. Schubert, p. Stavěl,           

Bc. Studený, p. Tomášek 
 
Omluveni: p. Řezníčková - Koppová  
 
Hosté: strážníci Městské policie Olomouc 
 
 
1. Požadavky o opravy chodníků budou komplexně řešeny s Technickými službami v jarních měsících. Všechny 

dřívější požadavky budou zahrnuty do plánu oprav na rok 2009. 
  
2. Žádost komise o úpravu vyjetých kolejí na travnaté ploše před kontejnerovým stáním v ulici Hermannova je dále v 

jednání. (Ing. Indruch) 
 
3. Na základě žádosti občanů komise požádá o zvýšení počtu košů se sáčky na psí exkrementy. Současně žádá 

majitele psů, aby využívali prostory určené pro venčení psů podél řeky Moravy nebo výkaly sbírali. Komise 
současně upozorňuje majitele psů, že na základě zákona č. 200/1990 Sb. (zákon o přestupcích) §47 a Vyhlášky 
Statutárního města Olomouce jsou povinni udržovat pořádek na veřejném prostranství a psí exkrementy uklízet. 
Za přestupek hrozí pokuta 1000,- Kč. 

 
4. Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 

- část parc. č. 98/2 zahrada o výměře 180 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se o zahradu v zahrádkářské kolonii při ulici Dlouhé podél Mlýnského potoka 

 
 Komise NESOUHLASÍ s prodejem majetku statutárního města Olomouce: 

- část parc. č. 275 zahrada o výměře 174 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se o zahradu v zahrádkářské kolonii při ulici Synkova  

 
 Komise nezaujala jednoznačné stanovisko k prodeji majetku statutárního města Olomouce: 

- část parc. č. 287 ostatní plocha o výměře 1.060 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se pozemek při ulici Na Letné, navazující na odprodaný objekt s pozemkem bývalé výměníkové stanice C2K1 

 - hlasování komise: pro - 2, proti - 4, zdrželo se - 4 
 
5.  Bc. Lukáš Studený a Radim Schubert informovali o přípravě projektu nakládání s bioodpadem. Projekt bude 

zaměřen na lokality rodinných domů se zahrádkami. V únoru 2009 proběhne informační a dotazníková kampaň 
na území městské části Lazce a dle jejího výsledku by v jarních měsících mohl být tento projekt realizován. Více 
informací www.olomouc.eu/lazce 

 
6. Komise informuje, že v městské části Lazce byly umístěny 2 kontejnery na drobné elektrospotřebiče:  

- ulice Lazecká (u baru Lazenka) 
- křižovatka ulic Bořivojova a Na Struze (u lávky přes Mlýnský potok) 

 Střední a velké elektrospotřebiče je možné uložit do sběrových dvorů nebo při sběrových sobotách. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání komise se bude konat dne 10.02.2009 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé. 
 
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník               Schválil: Radim Schubert, předseda 

 
 

www.olomouc.eu/lazce   emai l : kmc07@olomouc.eu  


