
Z Á P I S 
 

z jednání komise m�stské �ásti Lazce  
konaného dne 12.06.2007 

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

Bc. Studený 
 
Neomluveni: Ing. Bolek 
 
Hosté:  Policisté Policie �R: Ptašniková Simona, Žák Vladimír, Husárek Ji�í, strážníci M�stské policie, obchodní 

zástupce Technických služeb m�sta Olomouce �ech Vladimír 
 
 
1. Komise a policisté Policie �R navázali spolupráci a dohodli se, že zástupci P�R se budou pravideln� ú�astnit 

jednání KM�. Ob�ané m�stské �ásti Lazce mohou své podn�ty a p�ipomínky oznamovat na tel. �íslo 158, nebo 
p�ímo na služebnu v ulici Sokolská – tel. �íslo 974 766 651. Jednání komise se zú�astnili také strážníci M�stské 
policie, se kterými již komise spolupracuje. 

 
2. Na p�ipravovaném kruhovém objezdu u Finan�ního ú�adu budou vybudovány dva p�echody. 
 
3. Pískovišt� za domy Urxova 5,7,9,11 budou zavezena. 
 
4. Pískovišt� za domem Dlouhá 64 bude zavezeno, celý prostor bude rekultivován a vybudován nový chodník – Ing. 

Indruch 
 
5. U obchodu Hruška na ul. Dlouhá byl umíst�n nový odpadkový koš a lavi�ka. Úvazy pro psy budou vybudovány 

v pr�b�hu letních prázdnin – Ing. Indruch 
 
6. Obchodní zástupce Technických služeb m�sta Olomouce p. �ech p�edložil na základ� komisí zaslaného 

seznamu závad na komunikacích Nabídku na opravy vybraných komunikací pro m�stskou �ást Lazce, dle které 
komise rozhodla investovat do opravy následujících lokalit: 

 

 a) Lazecká ul.   p�edlážd�ní �ásti chodníku u domu �. 72, cca 12 m2, vým�na 1 ks obrub silni�ních 
 b) Vahalíkova ul. oprava propadlého chodníku, p�edlažba cca 12 m2 
 c) roh Bo�ivojovy ul. rekultivace prostoru, p�eložení obrub a p�edlážd�ní cca 6 m2 chodníku  
 d) Bo�ivojova ul.   p�edlážd�ní chodníku cca 80 m2 podél zdravotního st�ediska 
 
9. Komise souhlasí s prodejem majetku stat. m�sta Olomouce: 

- parc. �. 57/3 zastav�ná plocha o vým��e 61 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc za podmínky, že nebude zastav�n 
chodník (omezen pr�chod) 

  
 Komise nesouhlasí s prodejem majetku stat. m�sta Olomouce:  

- parc. �. 210/5 ostatní plocha o vým��e cca 250 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
 
 Komise nesouhlasí s pronájmem majetku stat. m�sta Olomouce:  
 - �ást parc. �. 73 ostatní plocha o vým��e 4 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
 
11. Byla vytvo�ena internetová prezentace komise m�stské �ásti Lazce na internetových stránkách m�sta Olomouce: 

 

www.olomouc.eu/lazce 
 
 
 
 
P�íští jednání komise bude dne 10.07.2007 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé. 
 
 
 
Zapsala: Jitka Fišerová                 Schválil: Radim Schubert, p�edseda 


