
Z Á P I S 
 

z jednání komise m�stské �ásti Lazce  
konaného dne 08.07.2008 

 
P�ítomni: p. �edro�, sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedli�ková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. Schubert, p. Tomášek 
 
Omluveni: p. �ezní�ková, p. Stav�l, Bc. Studený 
 
Hosté: strážníci M�stská policie 
 

 
 
1. Komise informuje, že Rada m�sta na svém jednání dne 17.06.2008 rozhodla vyhov�t žádosti ob�an� o vydání 

dlouhodobých parkovacích karet na parkovišti na rohu ulic Na St�elnici – Dobrovského.   
 
2. M�sto Olomouc �eší r�zné varianty nakládání s bioodpadem. Komise informuje o možnostech nakládání s 

bioodpadem (organický, zahradní odpad): 
  
 - kompostování na vlastním pozemku a následné využití kompostu pro vlastní pot�ebu, p�ípadn� bezplatné 

uložení do sb�rných dvor� (Ne�edín, za krematoriem, Hodolany - Chel�ického) 
  
 - individuální sb�r do BIO nádob: V sou�asné dob� probíhá pilotní projekt t�íd�ní do sb�rné nádoby na biologicky 

rozložitelný odpad (zkušební provoz probíhá v Ne�edín�). Tento projekt bude vyhodnocen na konci roku a v p�ípad� 
úsp�chu bude sb�r bioodpadu rozší�en do dalších �ástí m�sta. 

  
 - velkoobjemové kontejnery pro dlouhodobé ukládání zahradního odpadu: Jedná se o umíst�ní jednoho kontejneru 

na trávu, listí, plevel a ostatní zelený odpad a jednoho kontejneru na v�tve a d�evní hmotu. (Kontejnery jsou nyní 
umíst�ny v m�stských �ástech Radíkov, Sv. Kope�ek, Droždín.) 

 
 - jednorázová akce odvozu biodpadu - velkoobjemový kontejner na trávu, listí, plevel a ostatní zelený odpad bez 

v�tví a d�evní hmoty: Po dohod� s odborem životního prost�edí komise doporu�ujeme pro m�stskou �ást Lazce tuto 
variantu, která bude realizována v podzimních m�sících. Ob�ané mohou komisi zasílat podn�ty a návrhy pro 
konkrétní umíst�ní kontejneru. 

 
 Více informací na stránkách KM� Lazce: www.olomouc.eu/lazce  
 Zárove� informujeme o probíhající anket� o bioodpadu na oficiálních stránkách m�sta. 
  
3. Komise žádá o opravu lavi�ky v ulici Na Letné u �erného h�išt�. 
 
4. Komise žádá o vy�išt�ní odtokového kanálu na k�ižovatce chodník� u zdravotního st�ediska a par�íku. Po dešti 

se na tomto míst� tvo�í kaluže. 
 
5. Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního m�sta Olomouce v zahrádká�ské kolonii u �eky Moravy 

- �ást parc. �. 187/1 orná p�da o vým��e 193 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
 
Komise SOUHLASÍ s prodejem majetku statutárního m�sta Olomouce p�i ulici �ernochova 
- parc. �. 98/20 zahrada o vým��e 310 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 

 - parc. �. 250 zastav�ná plocha o vým��e 3 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
 

Komise SOUHLASÍ s prodejem majetku statutárního m�sta Olomouce v ulici U Morávky 
 - parc. �. 49/15 zahrada o vým��e 416 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P�íští jednání komise se bude konat dne 09.09.2008 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  


