ZÁPIS
z jednání komise m stské ásti Lazce
konaného dne 09.09.2008
P ítomni:

sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedli ková, p. Mrázková, p.
p. Tomášek

Omluveni:

p. edro , Bc. Kunc

Hosté:

Ing. Filip, p. Jan Drábek, strážníci M stská policie

ezní ková, p. Schubert, p. Stav l, Bc. Studený,

1.

Komise informuje, že dle schváleného plánu oprav byly provedeny opravy chodník v lokalitách ulic Ji í kova,
Václava III., Dlouhá a na k ižovatce ulic Hanušova - Krameriova.

2.

Požadavek komise o opravu lavi ky v ulici Na Letné u erného h išt
prost edí MmOl.

3.

K požadavku komise o vy išt ní odtokového kanálu na k ižovatce chodník u zdravotního st ediska a par íku
sd lil odbor dopravy MmOl, že v podzimních m sících bude provedeno išt ní tohoto i dalších kanál v m stské
ásti Lazce.

4.

Zástupci obyvatel ulice Lazecká Ing. Filip a p. Drábek informovali komisi o zamítavém stanovisku k p ipravované
autobusové zastávce v prostoru p ed domy Lazecká 43 - 49. P edseda komise informoval o dopise p. Grézlové,
která s vybudováním zastávky také nesouhlasí.

5.

Zástupci samosprávy domu Na Letné . 43 a 45 opakovan žádají o ez spodní ásti strom (smrk a borovic).
Žádost bude p edána odboru životního prost edí MmOl. Komise pro úplnost uvádí, že stejná žádost již byla
odborem životního prost edí v minulosti zamítnuta.

6.

Komise žádá o opravu propadlého chodníku p ed vchodem domu Na Letné 39. K jednání s Technickými službami
(údržba komunikací) byl za komisi pov en p. Tomášek.

7.

Informace o nakládání s bioodpadem jsou nadále na stránkách KM Lazce: www.olomouc.eu/lazce

8.

Komise žádá o o ez suchých v tví dubu v Herrmannov ulici. V tve zasahují do prostoru zahrady mate ské školy.

9.

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního m sta Olomouce v zahrádká ské kolonii u eky Moravy
- ást parc. . 231/5 ostatní plocha o vým e 130 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc

10.

Komise informuje o sb rové sobot , která se uskute ní dne 15. listopadu. Kontejnery budou umíst ny na
rohu ulic Urxova - Na Letné a Tvrdíkova - Sládkova.

je dále v ešení s odborem životního

P íští jednání komise se bude konat dne 14.10.2008 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

