ZÁPIS
z jednání komise m stské ásti Lazce
konaného dne 13.05.2008
P ítomni:

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

Omluveni:

p. ezní ková, Bc. Studený

Hosté:

strážníci M stská policie, p. Karbula, p. Šišková, Ing. Zden k

1.

Zástupci obyvatel domu Na Letné 37, 39, 41 p. Karbula a p. Šišková požádali o zachování a p ípadnou
rekonstrukci pískovišt v této ásti sídlišt . Komise informovala o po tu vyhovujících, zrekonstruovaných a nov
vybudovaných pískoviš na území sídlišt Lazce - ty i jsou voln p ístupná a dv se nacházejí v areálu mate ské
a základní školy. Po et zrekonstruovaných pískoviš je tímto po tem dle stanoviska magistrátu odpovídající
velikosti sídlišt .

2.

Ing. Zden k informoval komisi o zm n v režimu vydávání parkovacích karet na placeném parkovišti na rohu ulic
Na St elnici - Dobrovského pro obyvatele t chto ulic. Komise bere tuto informaci na v domí a o zm n režimu se
bude informovat. (Schubert)

3.

Komise informuje, že žádost p. Hoffmana o opravu a vyrovnání vozovky v ulici Tvrdíkova 5 byla za azena do
plánu oprav.

4.

lenové komise zjistí aktuální stav chodník a vytvo í plán oprav, který bude 26.05.2008 p edán obchodnímu
zástupci Technických služeb. (Schubert)

5.

Komise požaduje z ízení 3 odpadkových koš : (Indruch)
- u pískovišt za domy ezá ova 10, 12, 14 a Synkova 7, 9
- p ed domem Lazecká 57 (Ve erka U Dvo ák )
- mezi domy Dlouhá 64 a Lazecká 24 (u o echu)

6.

Komise SOUHLASÍ s prodloužením nájemní smlouvy s Inzertní agenturou PROFIT, s.r.o. za ú elem dalšího
provozování plakátovacích ploch v katastrálním území Olomouc - Lazce.

7.

Komise konstatuje, že režim a zp sob se ení travnatých ploch na sídlišti Lazce je zásadn
nekvalitn provedený.

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.

nevyhovující a

P íští jednání komise se bude konat dne 10.06.2008 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

