
Z Á P I S 
 

z jednání komise m�stské �ásti Lazce  
konaného dne 11.03.2008 

 
P�ítomni: p. �edro�, sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedli�ková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. �ezní�ková, p. Schubert,  

p. Stav�l    
 
Omluveni: Bc. Studený, p. Tomášek 
 
Hosté: RNDr. Anna Jansová, Mgr. Tomáš Musil - M�stská policie 
 

 
1. RNDr. Anna Jansová informovala komisi o iniciativ� obyvatel �ernovíra ve v�ci zm�ny trasy autobusové linky      

�. 22. Komise se shodla na spole�ném postupu p�i dalším projednávání této záležitosti. 
 
2. Komise projednala vznik �erné skládky podél levého b�ehu Mlýnského potoka (v blízkosti Lanového centra). 

Podn�t byl p�edán M�stské policii, která po provedeném šet�ení p�edá v�c k dalšímu �ešení odboru životního 
prost�edí Magistrátu m�sta Olomouce. 

 
3. P�edseda komise informoval o jednání se zástupci Statutárního m�sta, M�stské policie a p�edstaviteli 

basebalového klubu ve v�ci stížnosti p. Taláška týkající se hlu�né reprodukované hudby z basebalového h�išt�. 
Ze strany Statutárního m�sta a M�stské policie nebyla shledána žádná pochybení. P�edstavitelé basebalového 
klubu p�islíbili spolupráci p�i �ešení p�ípadných stížností a potvrdili, že se i nadále budou snažit, aby hudba co 
nejmén� rušila obyvatele v okolí h�išt�. 

 
4. Paní �ezní�ková informovala komisi o provedených a p�ipravovaných úpravách lavi�ek a pískoviš�. 
 
5. �ízení o zm�n� �. XIV/24 Územního plánu sídelního útvaru Olomouc se týká lokality “�erného h�išt�“ Na Letné. 

Jedná se o zm�nu zp�sobu využití �ásti pozemku ze stávajícího komer�n�-sportovn�-rekrea�ního na bytovou 
výstavbu. Komise k této zm�n� nemá p�ipomínky. Ve�ejné projednání návrhu se uskute�ní v pond�lí 17.03.2008 
v 16.00 hodin v zasedací místnosti odboru koncepce a rozvoje MmOl. 

 
6. Komise projednala z�ízení nového odpadkového koše na autobusové zastávce “Finan�ní ú�ad“ (sm�rem do 

centra). (Ing. Indruch) 
 
7. Komise NESOUHLASÍ s prodejem majetku statutárního m�sta Olomouce: 

- �ást parc. �. 21/1 ostatní plocha o vým��e 63.483 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
  
8. Komise NESOUHLASÍ se žádostí p. Roman�íkové o rozší�ení p�edzahrádky baru TRINITY: 

- �ást parc. �. 287 travnatá plocha o vým��e 8 m2 v ulici Dlouhá 54a v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
 
9. Komise SOUHLASÍ s prodejem majetku statutárního m�sta Olomouce: 

- �ást parc. �. 121/7 ostatní plocha o vým��e 125 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
 
10. Komise informuje o z�ízení nové emailové adresy: kmc07@mmol.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P�íští jednání komise bude dne 08.04.2008 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé. 
 
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník               Schválil: Radim Schubert, p�edseda 

 
 

www.olomouc.eu/lazce   emai l : kmc07@mmol.cz  


