
Z Á P I S 
 

z jednání komise m�stské �ásti Lazce  
konaného dne 12.02.2008 

 
P�ítomni: p. �edro�, sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedli�ková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. �ezní�ková, p. Schubert,  

p. Stav�l, Bc. Studený, p. Tomášek    
 
Hosté: policisté Policie �R, p. Talášek  
 

 
1. P�edseda p�ivítal novou �lenku komise Barboru �ezní�kovou. 
 
2. Komise projednala stížnost p. Taláška týkající se hluku z lanového centra a basebalového h�išt�, zejména velmi 

hlasité reprodukované hudby. Jednáním se správcem sportovišt� byl pov��en p�edseda. (Schubert) 
 
3. P�edseda informoval o vyjád�ení odboru dopravy Magistrátu m�sta Olomouce k záležitosti zm�ny trasy 

autobusové linky. Žádosti komise o návrat linky �. 22 do p�vodní trasy nebude vyhov�no – viz dopis níže. 
 
4. �lenové komise (Schubert, Stav�l, Tomášek) p�edložili komisi p�ehled stavu všech pískoviš� a lavi�ek na sídlišti. 

S ohledem na rozpo�et komise a Technických služeb bude nejprve vytipováno p�ibližn� deset pískoviš� 
v nejhorším stavu, která budou zavezena. Na p�íštím jednání bude p�edložena kalkulace na zavezení pískoviš�. 
(Kalkulací byla pov��ena p. �ezní�ková.) O p�ípadných dalších opravách a rekultivacích pískoviš� bude jednáno 
v pr�b�hu roku. Paní �ezní�ková dále informovala komisi, že byl zadán požadavek Technickým službám na 
opravy lavi�ek s chyb�jícími deskami. 

 
5. Komise sd�luje stanovisko k prodeji plynových kotelen nacházejících se v k.ú. Lazce: 

 

1. Žádost Štefana Kortiše za ú�elem sportovního využití (Box klub):  
- objekt �.p. 452 tech. vyb., s pozemkem parc. �. st. 583 a nádvo�í o vým��e 235 m2 – PK C1K4 
komise s prodejem majetku statutárního m�sta Olomouce SOUHLASÍ 
 

2. Žádost spol. ASINED s.r.o.: 
- objekt �.p. 480 tech. vyb., s pozemkem parc. �. st. 595 a nádvo�í o vým��e 197 m2 – PK C2K1 
komise žádá o up�esn�ní žádosti s p�edložením konkrétního využití objektu, na základ� kterého stanovisko sd�lí 
- objekt �.p. 452 tech. vyb., s pozemkem parc. �. st. 583 a nádvo�í o vým��e 235 m2 – PK C1K4 
komise s prodejem majetku statutárního m�sta Olomouce NESOUHLASÍ 
- objekt �.p. 496 tech. vyb., s pozemkem parc. �. st. 606 a nádvo�í o vým��e 196 m2 – PK C2K2 
komise žádá o up�esn�ní žádosti s p�edložením konkrétního využití objektu, na základ� kterého stanovisko sd�lí 
- objekt �.p. 468 tech. vyb., s pozemkem parc. �. st. 568 a nádvo�í o vým��e 242 m2 – PK C2K3 
 komise s prodejem majetku statutárního m�sta Olomouce NESOUHLASÍ 
 

3. Žádost Martina Theibera: 
- objekt �.p. 496 tech. vyb., s pozemkem parc. �. st. 606 a nádvo�í o vým��e 196 m2 – PK C2K2 
komise žádá o up�esn�ní žádosti s p�edložením konkrétního využití objektu, na základ� kterého stanovisko sd�lí 
 

4. Žádost Richarda Slámka – za ú�elem z�ízení obchodu �eznictví a uzená�ství: 
- objekt �.p. 468 tech. vyb., s pozemkem parc. �. st. 568 a nádvo�í o vým��e 242 m2 – PK C2K3 

 komise s prodejem majetku statutárního m�sta Olomouce SOUHLASÍ 
 

 Komise zásadn� nesouhlasí s p�ípadným prodejem výše uvedeného majetku statutárního m�sta za ú�elem 
z�ízení herny. Práv� z tohoto d�vodu komise požaduje up�esn�ní ú�elu využití. 

 
6. Komise souhlasí s pronájmem majetku statutárního m�sta Olomouce: 

- �ást parc. �. 187/1 orná p�da o vým��e 118 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
  
7. Komise souhlasí s výkupem, bezúplatným p�evodem do majetku statutárního m�sta Olomouce: 

- �ást parc. �. 30/26 ostatní plocha o vým��e 1.165 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
 
8. Komise informuje o zahájení �ízení o zm�n� �. XIV/24 Územního plánu sídelního útvaru Olomouc. Návrh je 

vystaven do 17.03.2008 na odboru koncepce a rozvoje (Hynaisova 10) nebo na elektronické ú�ední desce m�sta 
(www.olomouc.eu). Ve�ejné projednání návrhu se uskute�ní v pond�lí 17.03.2008 v 16.00 hodin v zasedací 
místnosti odboru koncepce a rozvoje MmOl. 

 
P�íští jednání komise bude dne 11.03.2008 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé. 
 
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník               Schválil: Radim Schubert, p�edseda 

 
 

www.olomouc.eu/lazce 



Vážený pane Schuberte, 
 
k Vaší žádosti ohledn� zm�ny trasy autobusu �. 22 Vám sd�lujeme: 
 
    Úprava jízdního �ádu a trasy linky �. 22 byla v prosinci roku 2007 provedena na základ� 
�etných stížností KM� a obyvatel Nového Sv�ta, kte�í v minulosti nebyli oprávn�n� spokojeni s 
celkovou obsluhou dané lokality. Zprovozn�ní nového mostu v ulici Wittgensteinova umožnilo vrátit 
autobusovou linku obsluhující Nový Sv�t do p�vodní polohy a tím zrychlit cestování mezi Novým 
Sv�tem a centrem, p�i�emž spojení s Hlavním nádražím bylo vy�ešeno linkou �.13. Po zavedení této 
zm�ny jsme nezaznamenali ohledn� trasování autobus� již žádnou stížnost obyvatel z Nového 
Sv�ta, spíše registrujeme pochvalné ohlasy. 
     

Lokalita Lazce je obsluhována daleko v�tším po�tem linek než Nový Sv�t a cestující mohou 
pro p�ímé spojení mezi Hlavním nádražím využít linky �. 14, 21, 763 a 764. Na ostatní zastávky 
uvedené v žádosti lze využít p�estup na tramvajovou dopravu. Chápeme, že každá zm�na trasy 
naruší spojení, na která jsou cestující dlouhodob� zvyklí, ale p�i tvorb� jízdních �ád� a tras musíme 
postupovat komplexn� a p�ihlížet k požadavk�m obyvatel všech lokalit Olomouce. V p�ípad� vrácení 
linky �. 22 do p�vodní trasy budeme op�tovn� �elit stížnostem obyvatel Nového Sv�ta, kte�í jsou se 
sou�asnou variantou spokojeni.  
     

Linky �. 14 a 21 mohou být vedeny v obdobných �asových polohách, protože každá z nich 
jede po naprosto jiné trase a lokalitu Lazce obsluhují každá z jiné strany (vzdušná vzdálenost mezi 
zastávkami Finan�ní ú�ad a Na Letné je cca 800 metr�). �asové polohy jsou u t�chto linek ur�eny 
zejména požadavky organizací pro návoz a odvoz zam�stnanc� do práce a zp�t.  
 

S p�áním p�kného dne  
 
 

Ing. Irena �íhová 
odbor dopravy MmOl, odd. IDOS 


