ZÁPIS
z jednání komise m stské ásti Lazce
konaného dne 10.07.2007

P ítomni:

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

Omluveni:

Bc. Studený

Neomluveni:

Ing. Bolek

Hosté:

strážníci M stské policie

1.

Komise up es uje, že pískovišt u dom Urxova 5,7,9,11 bude zavezeno. (Ing. Indruch)

2.

Komise up es uje, že pískovišt za domem Dlouhá 64 bude zlikvidováno, celý prostor bude rekultivován a nový
chodník bude vybudován z prost edk KM . (Ing. Indruch)
Komise s realizací vy ká na rozhodnutí majetkoprávní komise, která bude rozhodovat o p ípadném prodeji tohoto
pozemku pod .j SmOl/Maj/22/1238/2007/Go. P edseda KM bude informovat p edsedu majetkoprávní komise o
zám ru rekultivace pozemku a o negativním stanovisku KM k jeho prodeji. (Schubert)

3.

Komise up es uje, že 2 úvazy pro psy u obchodu Hruška na ul. Dlouhá budou vybudovány z prost edk KM .
(Ing. Indruch)

4.

Komise projednala žádost samosprávy domu Na Letné . 43 a 45. Samospráva žádá o zajišt ní opravy d r na
chodníku p ed vchody t chto dom . (Ing. Indruch)
Dále samospráva žádá o o ez smrk a borovic p ed domem . 45. Požadavek bude p edán na odbor životního
prost edí. Komise informuje, že o ez d evin je provád n v podzimních a zimních m sících.

5.

P edseda komise požádá p edsedu KM
ernovír-Hradisko o projednání o ezu strom na chodníku od mostu
p es Moravu k zastávce autobusu Klášterní Hradisko. (Schubert)

6.

Komise souhlasí s prodejem majetku statutárního m sta Olomouce:
- ást parc. . 21/16 zahrada o vým e 25 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc

P íští jednání komise bude dne 11.09.2007 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.

Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník

Schválil: Radim Schubert, p edseda

