ZÁPIS
z jednání komise m stské ásti Lazce
konaného dne 09.05.2007

P ítomni:

sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedli ková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. Schubert, p. Stav l p. Tomášek

Omluveni:

Ing. Bolek, Bc. Studený

Hosté:

Ing. Blažek, p. Jadrná, strážníci m stské policie

1.

Rada M sta Olomouce jmenovala nové leny komise m stské ásti Lazce:
Radim Schubert, ODS - p edseda
Marie Jedli ková, ODS
Jitka Fišerová, ODS
Bc. Lukáš Studený, SSD
Jan Stav l, SSD
Ing. Tomáš Bolek, KDU- SL
Bc. Petr Kunc, KDU- SL
Jan Tomášek, KS M
Ing. Miroslav Indruch, Strana zelených
Marta Mrázková, KM

2.

P edseda pod koval len m a p edsedovi p edchozí komise za práci v komisi.

3.

Komise zvolila tajemníkem KM sl. Jitku Fišerovou.

4.

Oprava propadlého chodníku u vchodu domu Urxova 2 bude ešena TSMO v rámci reklamace.

5.

M stská policie informovala komisi o postupu p i odstra ování vraku. Komise bude postup dále sledovat.

6.

Komise prov í zda bude v prostoru kruhového objezdu na Lazecké ulici p echod pro chodce – Schubert.

7.

Komise bude dále urgovat zrušení pískovišt za domem Dlouhá 64, Urxova 5 7 9 11 – Ing. Indruch.

8.

Komise bude žádat o umíst ní velkého odpadkového koše, nové lavi ky a úvaz pro psy u obchodu Hruška na
ul. Dlouhá – Ing. Indruch.

9.

Komise souhlasí s pronájmem nemovitostí:
- ást parc. . 98/2 zahrada o vým e 93 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- ást parc. . 231/5 ostatní plocha o vým e 148 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc

10.

lenové komise na p íští jednání p ipraví nám ty do plánu
ur enou k erpání KM Lazce.

11.

P edseda p edložil návrh na vytvo ení internetové prezentace komise na stránkách m sta, p ípadn vytvo ení
vlastních internetových stránek. O návrhu bude rozhodnuto na p íštím jednání.

12.

Sb rová sobota se uskute ní dne 19.05.2007. Sb rová místa budou na rohu ulic Urxova – Na Letné a Tvrdíkova
– Sládkova.

erpání prost edk . P edseda zjistí výši

ástky

P íští jednání komise bude dne 12.06.2007 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.

Zapsala: Jitka Fišerová

Schválil: Radim Schubert, p edseda

