ZÁPIS
z jednání komise m stské ásti Lazce
konaného dne 08.04.2008
P ítomni:

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

Omluveni:

Bc. Studený

Hosté:

p. M. Roman íková, p. J. Hoffman, pprap. J. Husárek - Policie R, Mgr. Tomáš Musil - M stská policie

1.

Komise informuje, že erná skládka podél levého b ehu Mlýnského potoka (v blízkosti Lanového centra) byla
odstran na. Mgr. Musil z M stské police sd lil, že záležitost byla policií prošet ena a p edána k do ešení odboru
životního prost edí. Dále informoval, že v dané lokalit byla zvýšena etnost hlídek MP.

2.

P. Hoffman požádal komisi, aby do plánu oprav bylo za azeno vyrovnání vozovky v ulici Tvrdíkova 5. (Schubert)

3.

Komise informuje o z ízení dvou nových odpadkových koš na autobusové zastávce “Finan ní ú ad“ (sm rem do
centra).

4.

Komise na žádost odboru koncepce a rozvoje projednala aktuální stav drobných rekrea ních ploch na území
m stské ásti Lazce. Informace budou použity pro vytvo ení p ehledného systému (databáze) všech drobných
rekrea ních ploch (h išt , sportovní, d tská, dopravní, v rámci areálu škol a školek i voln p ístupné).

5.

Komise informuje o aktuálním stavu vybudování nové autobusové zastávky na ulici Lazecká mezi stávajícími
zastávkami "Lazce" (u dostihové dráhy) a "Finan ní ú ad" ve sm ru do centra. Sou asný stav je ve fázi p íprav a
analyzování vhodnosti p ípadné zastávky. Pokud bude rozhodnuto o její pot eb , bude vytvo en projekt, na jehož
základ bude samotná zastávka vybudována.

6.

Komise po up esn ní a dopln ní informací p. Roman íkovou revokuje své nesouhlasné rozhodnutí z jednání
komise dne 11.03.2008 a SOUHLASÍ se žádostí o rozší ení p edzahrádky baru TRINITY:
- ást parc. . 287 travnatá plocha o vým e 7 m2 v ulici Dlouhá 54a v k. ú. Lazce, obec Olomouc
(Hlasování: PRO: 7 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1 NEHLASOVAL: 1)

7.

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního m sta Olomouce:
- ást parc. . 12/23 ostatní plocha o vým e 31 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc

8.

Komise informuje o SB ROVÉ SOBOT , která se bude konat dne 24.05.2008 od 8.00 do 13.00 hodin.
Kontejnery budou umíst ny na rohu ulic Urxova a Na Letné a na rohu ulic Veleslavínova a Václava III.

P íští jednání komise se bude konat dne 13.05.2008 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník
w ww .olo mo uc .eu /lazc e

Schválil: Radim Schubert, p edseda
e ma i l : k mc 07@ mmo l.cz

