ZÁPIS
z jednání komise m stské ásti Lazce
konaného dne 13.11.2007

P ítomni:

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

Omluveni:

Bc. Studený, zástupci Policie

Hosté:

strážníci M stské policie, p. Havlíková, p. Ko í

R

1.

P edseda p ivítal nového lena komise Ji ího edron (KDU- SL) jmenovaného Radou m sta Olomouce
namísto odvolaného lena Ing. Tomáše Bolka (KDU- SL).

2.

Komise informuje, že o ez stromu na ulici Dobrovského u k ižovatky s ulicí Dlouhá nem že být proveden
Technickými službami, protože strom je ve vlastnictví a údržb Povodí Moravy. P edseda komise byl pov en
jednáním s Povodím Moravy. (Schubert)

3.

Komise konstatuje, že stav kruhového objezdu p ed Finan ním ú adem je již v dob vlastní stavby technicky i
dopravn nevyhovující.

4.

Komise projednala žádost firmy Secom LTD s.r.o o umíst ní miniboard
Dobrovského. Komise nezaujala jednozna né stanovisko. (Hlasování: pro: 4

5.

Komise spole n se strážníky M stské policie op t projednala stížnost p. Havlíkové na provoz zahrádky
restaurace “U Milana“ v ulici Na Letné. Stížnost bude do ešena na prosincovém jednání komise. Jednáním se
zástupci magistrátu byl pov en p edseda komise. (Schubert)

6.

Komise projednala stížnost p. Ko í týkající se posunutí autobusové zastávky "Finan ní ú ad" o 100 m dále od
sídlišt . Komise konstatovala, že v této záležitosti již vícekrát bezúsp šn jednala se zástupci m sta a
upozor ovala na nevhodné posunutí zastávky.
Komise dále projednala podn t p. Ko í týkající se posunutí autobusové zastávky "Lazce" (u dostihové dráhy) o
100 až 150 metr blíže sm rem k sídlišti. V návaznosti na nevhodné umíst ní zastávky "Finan ní ú ad" komise
zám r podporuje.

na k ižovatce ulic Na St elnici –
proti: 4 zdržel se: 1)

P íští jednání komise bude dne 11.12.2007 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.

Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník

Schválil: Radim Schubert, p edseda
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