ZÁPIS
z jednání komise městské části Lazce
konaného dne 03.11.2009

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

p. Čedroň, sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedličková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. Schubert, p. Stavěl,
Ing. Studený, p. Tomášek
p. Koppová
Policie České republiky, Městská policie, p. Hrstková, p. Blažek, p. Doubravský, p. Jašková, p. Látalová

1.

Komise informuje o plnění požadavků na drobné opravy:
a) úprava vyjetých kolejí na travnaté ploše před kontejnerovým stáním v ulici Hermannova - V ŘEŠENÍ
(Ing. Indruch byl pověřen jednáním s Ing. Pospíšilovou z odboru dopravy.)
b) oprava laviček za domem Urxova 5 - BUDE REALIZOVÁNO
c) žádost o osazení odpadkového koše u pískoviště ve vnitrobloku domů Na Letné 45 - 49 - BUDE REALIZOVÁNO

2.

O stavu žádosti ve věci změny dopravního značení na ulici Lazecká (umístění značky zákazu stání) bude komise dále
informovat. (Jednáním byli pověřeni Stavěl a Schubert.)

3.

Komise informuje o provedených opravách chodníků:
- ulice Lazecká, most přes Mlýnský potok, chodníky na obou stranách - chybějící, uvolněné a rozbité dlaždice
- ulice Lazecká, u bývalého pískoviště za domem Lazecká 24 - díra v asfaltovém chodníku
- ulice Lazecká, chodník od domu Lazecká 50 k autobusové zastávce - chybějící a uvolněné dlaždice
- ulice Lazecká a Boleslavova, roh chodníků - chybějící dlaždice

4.

Komise NESOUHLASÍ se směnou pozemků statutárního města Olomouce:
2
- směna parc. č. 1081/37 orná půda o výměře 11.500 m v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví GEMO
Olomouc, spol. s r.o. za pozemky parc. č. 95/2, č. 95/9, č. 95/10 orná půda, parc. č. 98/2 zahrada, část parc. č. 290/1
2
ostatní plocha o celkové výměře 29.105 m , vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města
Olomouce.
- hlasování: pro - 0, proti - 8, zdržel se - 2
- V případě, že i přes vyslovený nesouhlas KMČ, dojde ke schválení směny pozemků, komise požaduje (s ohledem
na deklarované využití pozemků společností GEMO - stavbu bytových domů) změnu územního plánu ještě před
realizací této směny a o následný přepočet výměr.
Komise SOUHLASÍ se směnou pozemků statutárního města Olomouce:
2
- směna části parc. č. 12/23 ostatní plocha o výměře 75 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního
2
města Olomouce za část parc. č. 187/2 ostatní plocha o výměře 19 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve vlastnictví
společnosti GRIOS, s.r.o.
- důvodem směny je narovnání majetkoprávních vztahů, tj. přesné určení nové hranice pozemků
- jedná se o pozemky komunikace ulice Vahalíkova a areálu společnosti GRIOS, s.r.o.
- komise souhlasí s požadavkem odboru dopravy, aby šířka komunikace zůstala i po směně min. 3 m
Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:
2
- část parc. č. 111/1 ostatní plocha o výměře 1 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
2
- část parc. č. 111/3 ostatní plocha o výměře 1 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se o pozemky při ulici Lazecká, na kterých jsou umístěny informační tabule
Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:
2
- část parc. č. 115/2 ostatní plocha o výměře 1 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
2
- část parc. č. 95/3 ostatní plocha o výměře 1 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
2
- část parc. č. 111/1 ostatní plocha o výměře 1 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se o pozemky při ulicích Na Střelnici, Dlouhá a Lazecká, na kterých jsou umístěny informační tabule

Příští jednání komise se bude konat dne 08.12.2009 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.

Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník
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Schválil: Radim Schubert, předseda
em ai l: km c 07 @o lo m o u c .e u

