Lazinov - problémy k řešení - k 27.7.2017
Oblast / Problém
D
Doprava
D10 Silnice "Nad přehradou"
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Popis stávajícího stavu / Co je nutné dál dělat
Stav:
Nutno:

S
Sítě, pozemky, stavby
S20 Ochranná pásma studní

Stav:

Z
ŽP (zeleň, odpady, ...)
Z05 Sběrný dvůr

Stav:

Úzká, slepá, bez odvodnění, špatný povrch.
Dohodnout s majiteli průběh hranic, vyřešit majetkové vztahy,
zpracovat projekt, zažádat o stav. povolení.

Proveden hydrogeologický průzkum a návrh hranic ochranných
pásem. Jsou zpřesněny a přečíslovány pozemky v extravilánu rámci
KPÚ. VAS zajišťuje geometrické plány na průběh hranic ochranných
pásem, pokud vedou napříč pozemky.
Nutno: Počkat na vyhlášení ochranných pásem vodoprávním úřadem.
S21 Zatrubnění stoky "u smeťáku" Stav: Stavební povolení je vydáno. Je částečně zrealizováno.
Nutno: Dokončit realizaci.

Z06 Vzrostlé lípy a jilmy

K
Kultura, sport
K05 Hřiště v zátoce

K06 Sociální zařízení na pláži u
Vranové

Dočasně funguje v garáži vedle staré has. zbrojnice.
Obec má záměr vybudovat definitivní sběrný dvůr vedle hasičské
zbrojnice.
Nutno: Iniciovat územní řízení.
Stav: V 06/2017 proveden znalecký posudek stavu vysokých stromů.
Nutno: Provést zásahy doporučené v posudku.

Stav:

Nevhodný povrch u 2 hřišť (asfalt), chybí dětské hřiště (houpačky a
prolízačky odstraněny kvůli hnilobě).
Byly opdkoupeny pozemky pro dětské hřiště. Je zpracován projekt na
rekonstrukci hřišť, je vydáno územní rozhodnutí.
Nutno: Zajistit financování a zrealizovat.
Stav: Hlavní pláž u Vranové patří do katastru Lazinova. Chybí tam sociální
zařízení (záchody, umývání, ...)
Nutno: Ve spolupráci s Mikrorgionem Letovicko připravit projekt a zajistit
financování.

U
Úřad - chod obce a obecního úřadu
Stav: Vedení kroniky ukládá obcím zákon 132/2006. Posledních 65 let
U07 Kronika
kronika nebyla vedena (máme z 1923-39, další ztraceny). Úlohu
kroniky do r. 2013 plní brožura vydaná v srpnu 2013 k setkání rodáků
(je publikována na webu obce).
Nutno: Časem doplnit další události (po r. 2013).
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