ZÁPIS
z jednání komise m stské ásti Lazce
konaného dne 14.10.2008
P ítomni:

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

Omluveni:

Bc. Kunc, p. ezní ková, Bc. Studený

Hosté:

Mgr. Musil - M stská policie Olomouc

1.

Požadavek komise o opravu lavi ky v ulici Na Letné u erného h išt
prost edí MmOl a majitelkami pozemku. (Schubert)

je dále v ešení s odborem životního

2.

Vy išt ní odtokového kanálu na k ižovatce chodník
m stské ásti Lazce bylo provedeno.

3.

Žádost zástupc samosprávy domu Na Letné . 43 a 45 o o ez spodní ásti strom
p edána odboru životního prost edí MmOl, který se k záležitosti vyjád í.

4.

Jednání o oprav propadlého chodníku p ed vchodem domu Na Letné 39 dále trvá. (Tomášek)

5.

Komise zhodnotila zdravotní stav stávající zelen a vytipovala problematické a nebezpe né lokality. Zabývala se
také problematikou uli ních stromo adí, jejich obnovou a navrhla lokality pro vysázení nových stromových alejí.
Seznamy lokalit budou p edány odboru životního prost edí.

6.

Komise informuje, že po dobu stavebních prací na dom Urxova 5 - 11 byl odstran n odpadkový koš a žádá, aby
byl po ukon ení prací vrácen na p vodní místo.

7.

Komise žádá o dopln ní chyb jících dlaždic na most na ulici Lazecká. (Schubert)

8.

Komise žádá o úpravu vyjetých kolejí na travnaté ploše p ed kontejnerovým stáním v ulici Herrmannova. (Ing.
Indruch)

9.

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.

u zdravotního st ediska a par íku a dalších kanál
(smrk

v

a borovic) byla

P íští jednání komise se bude konat dne 11.11.2008 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

