ZÁPIS
z jednání komise m stské ásti Lazce
konaného dne 09.10.2007

P ítomni:

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

Omluveni:

Bc. Kunc

Neomluveni:

Ing. Bolek

Hosté:

p. Ptašniková, p. Husárek (Policie R), strážníci M stské policie

1.

Komise rozhodla o rekultivaci prostoru pískovišt
klidové zóny se zelení a lavi kami. Hlasování:

za domem Dlouhá 64, byl schválen návrh na vybudování
pro – 5
proti – 2
zdržel se - 1 (Schubert)

2.

Žádost samosprávy domu Na Letné . 43 a 45 o zajišt ní opravy d r na chodníku p ed vchody t chto dom byla
opakovan urgována na odboru dopravy a žádost byla také p edána Technickým službám.

3.

Komise dále informuje, že dle informací odboru životního prost edí o ez smrk
proveden, protože stromy nebrání pr chodu.

4.

Komise žádá o o ez stromu na k ižovatce ulic Na Letné a Urxova a dále o o ez stromu na ulici Dobrovského u
k ižovatky s ulicí Dlouhá. Jedná se o strom, který roste na b ehu Mlýnského potoka a jeho v tev v zrcadle
zabra uje ve výhledu motorist m. (Schubert).

5.

Technické služby m sta Olomouce p edložily komisi návrh na opravy místních komunikací – chodník ulice
Tvrdíkova. Komise tento návrh schválila. (Schubert)

6.

Komise souhlasí s prodejem majetku stat. m sta Olomouce:
- ást parc. . 70/1 zahrada o vým e cca 125 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc

7.

Komise souhlasí s pronájmem majetku stat. m sta Olomouce:
- ást parc. . 98/2 zahrada o vým e 115 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc

8.

Komise informuje, že likvidace plevele a trávy na chodnících a obrubnících na území celého sídlišt
probíhá.

9.

Komise informuje o sb rové sobot , která prob hne 10. listopadu 2007 od 8.00 do 13.00 hodin.
Kontejnery budou p istaveny na rohu ulic Urxova a Na Letné a na rohu ulic Bo ivojova a Na Struze.

p ed domem

. 45 nebude

Lazce

P íští jednání komise bude dne 13.11.2007 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.

Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník

Schválil: Radim Schubert, p edseda
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