ZÁPIS
z jednání komise m stské ásti Lazce
konaného dne 10.06.2008
P ítomni:

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

Omluveni:

p. Mrázková, p. ezní ková

Hosté:

strážníci M stská policie, p. ech - Technické služby

1.

Komise informuje, že parkovišt na rohu ulic Na St elnici - Dobrovského se nenachází v zón placeného
parkování, ale jedná se o placené parkovišt . Na placené parkovišt není proto možné zakoupit parkovací kartu.
Odbor dopravy Magistrátu m sta Olomouce byl pov en ešením, které by umožnilo obyvatel m t chto ulic na
tomto parkovišti parkovat. Komise bude dále situaci sledovat a o výsledku informovat.

2.

Komise na základ p edložené cenové nabídky zástupce Technických služeb p. echa rozhodla o oprav
chodník v t chto lokalitách: ul. Ji í kova, ul. Václava III., ul. Dlouhá, ul. Hanušova a ul. Krameriova.

3.

Komise informuje o výstavb cyklostezky mezi lávkou u tenisových kurt a ulicí Lazecká podél Mlýnského potoka.

4.

Komise informuje, že lokalita erného h išt na ulici Demlova - Na Letné je soukromý pozemek a žádá obyvatele,
aby na tento pozemek nevyváželi zahradní odpad. Komise v této souvislosti zjistí podmínky umíst ní kontejneru
na zahradní odpad v této lokalit . (Schubert)

5.

Komise se strážníky M stské policie projednala podn t ob an na vrácení dopravních zna ek na sídlišt Lazce a
konstatuje, že p i sou asném trendu omezování dopravního zna ení, a to zejména na sídlištích, stávající situace
bez zna ení naopak p ispívá k plynulejší doprav .

6.

Komise SOUHLASÍ s umíst ním nádob na komunální odpad v ulici Bo ivojova
- ást parc. . 68/20 ostatní plocha o vým e 2 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
Komise SOUHLASÍ s prodejem majetku statutárního m sta Olomouce v ulici Lazecká
- ást parc. . 34/1 ostatní plocha o vým e 40 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního m sta Olomouce v ulici Kubí kova
- ást parc. . 67/1 zahrada o vým e 220 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc

P íští jednání komise se bude konat dne 08.07.2008 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

