ZÁPIS
z jednání komise m stské ásti Lazce
konaného dne 11.11.2008
P ítomni:

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

Omluveni:

-

Hosté:

strážníci M stské policie Olomouc, policisté Policie R Olomouc

ezní ková - Koppová, p.

1.

Požadavek komise o opravu lavi ky v ulici Na Letné u erného h išt je dále v ešení s odborem životního
prost edí MmOl a majitelkami pozemku, které vyjád ily souhlas s umíst ním lavi ky na jejich pozemku. (Schubert)

2.

Na základ žádosti zástupc samosprávy domu Na Letné . 43 a 45 o o ez spodní ásti strom , rozhodl odbor
životního prost edí MmOl provést zvednutí koruny borovice o ezem spodních v tví na pr chozí výšku.

3.

Jednání o oprav propadlého chodníku p ed vchodem domu Na Letné 39 dále trvá. Prob hlo místní šet ení
pracovníkem Technických služeb, který uvedl, že propadání chodníku nastává vlivem špatného založení domu a
nedostatkem zeminy pod vchodem. Tuto závadu by m l odstranit majitel domu. Záležitost byla dále p edána
odboru dopravy MmOl. (Tomášek)

4.

Komise informuje, že byly dopln ny chyb jících dlaždic na most
Technickými službami m sta Olomouce.

5.

Žádost komise o úpravu vyjetých kolejí na travnaté ploše p ed kontejnerovým stáním v ulici Hermannova je dále v
jednání. (Ing. Indruch)

6.

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního m sta Olomouce:
- ást parc. . 22/3 ostatní plocha o vým e 2 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se o umíst ní panelu s poštovními schránkami p ed domem Synkova 3/378

na ulici Lazecká. Oprava byla provedena

Komise NESOUHLASÍ s prodejem majetku statutárního m sta Olomouce:
- parc. . 292 zahrada o vým e 373 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- ást parc. . 291 zahrada o vým e cca 267 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- ást parc. . 246 ostatní plocha o vým e cca 460 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se o pozemky p i ul. Dobrovského, které by m ly být využity pro výstavbu školícího st ediska
- komise nesouhlasí s prodejem z d vodu nevhodnosti výstavby na výše zmín ných parcelách, které jsou nyní
využívány jako zahrady nebo jsou v bezprost ední blízkosti rodinných dom
7.

Komise informuje, že se v sou asné dob p ipravuje nový územní plán m sta. Ob ané mohou své p ipomínky
zasílat do konce roku 2008. Ve ejné projednání návrhu zadání nového územního plánu se uskute ní ve velkém
sále Magistrátu m sta Olomouce (Hynaisova 10, Olomouc) ve tvrtek 27.11.2008 v 15.00 hodin.
Více informací www.olomouc.eu/uzemni-planovani

8.

Bc.Lukáš Studený a Radim Schubert informovali o p íprav informa ní kampan o bioodpadu. Na prosincovém
jednání komise p edloží materiál, který bude distribuován obyvatel m rodinných dom v m stské ásti Lazce a
který bude informovat o možných zp sobech nakládání s organickým odpadem.

9.

Komise informuje, že v m stské ásti Lazce byly umíst ny 2 kontejnery na drobné elektrospot ebi e:
- ulice Lazecká (u baru Lazenka)
- k ižovatka ulic Bo ivojova a Na Struze (u lávky p es Mlýnský potok)
St ední a velké elektrospot ebi e je možné uložit do sb rových dvor nebo p i sb rových sobotách.

10.

Komise informuje o SB ROVÉ SOBOT , která se uskute ní dne 15. listopadu v 8.00 - 13.00 hodin.
Kontejnery budou umíst ny na rohu ulic Urxova - Na Letné a Tvrdíkova - Sládkova.

P íští jednání komise se bude konat dne 9.12.2008 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

