ZÁPIS
z jednání komise m stské ásti Lazce
konaného dne 08.01.2008

P ítomni:

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

Omluveni:

Bc. Kunc, Bc. Studený

Hosté:

Mgr. Musil – velitel IV. odd lení M stské policie Olomouc

1.

P edseda informoval o jednání s odborem dopravy Magistrátu m sta Olomouce a Dopravním podnikem
v záležitosti zm ny trasy autobusové linky . 22. Jménem KM Lazce byl zaslán požadavek na návrat linky do
p vodní trasy nebo na nalezení takového ešení, které by vedlo k obsluze alespo zastávky Kosmonaut –
Hlavní nádraží. Dalším jednáním byl pov en p edseda a o výsledcích bude informovat na dalších jednáních
komise. (Schubert)

2.

Komise jednala o zám ru m sta vybudovat novou zastávku mezi stávajícími zastávkami "Lazce" (u dostihové
dráhy) a "Finan ní ú ad" ve sm ru do centra. Komise bude prosazovat variantu umíst ní zastávky na úrovni baru
Lazenka.

3.

P edseda informoval, že na základ jednání s Povodím Moravy a odborem životního prost edí Magistrátu m sta
Olomouce bude proveden o ez v tve u Mlýnského potoka na k ižovatce ulic Dlouhá a Dobrovského, která brání
idi m ve výhledu do zrcadla.

4.

Komise na svém únorovém jednání bude ešit stav všech pískoviš na sídlišti a rozhodne o p ípadném zrušení,
oprav i rekultivaci prostoru. P ípadné podn ty m žete sd lovat len m komise nebo na kontakty uvedené na
naší internetové presentaci www.olomouc.eu/lazce

5.

Komise informuje o termínech jednání v roce 2008, které jsou stanoveny na každé druhé úterý v m síci v 18.00
hodiny v Restauraci Na Dlouhé: 12.02., 11.03., 08.04., 13.05., 10.06., 08.07., 09.09., 14.10., 11.11., 09.12.

P íští jednání komise bude dne 12.02.2008 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.

Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník

Schválil: Radim Schubert, p edseda
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