
 
Z Á P I S 

z jednání komise městské části Lazce  
konaného dne 09.06.2009 

 
Přítomni: p. Čedroň, sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedličková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. Schubert, p. Stavěl, 

Bc. Studený, p. Tomášek  
 

Omluveni: p. Koppová  
 

Hosté: Městská policie Olomouc, Policie České republiky 
 
 

1.  Komise informuje o plnění požadavků na drobné opravy: 
a) problematika vyjetých kolejí k odpadkovému koši "u ořechu" (za trafikou na křižovatce ulic Dlouhá - Lazecká) - V ŘEŠENÍ 
b) oprav zkorodovaného sloupu veřejného osvětlení ul. Urxova - OPRAVA PROBÍHÁ 
c) úprava vyjetých kolejí na travnaté ploše před kontejnerovým stáním v ulici Hermannova - V ŘEŠENÍ 
d) oprava kontejnerových stání spadá dle Obecně závazné vyhlášky č.11/2007 statutárního města Olomouce plně do 
kompetencí majitelů domů a samospráv, kteří opravy provádí na vlastní náklady. 
 

2. Komise předává odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce následující požadavky:  
a) umístění laviček a košů na odpadky podél cyklostezky u Mlýnského potoka - NOVÝ POŽADAVEK  
b) umístění koše na odpadky mezi domy Urxova 2 a Řezáčova 2 - NOVÝ POŽADAVEK 
c) oprava lavičky Synkova 4 - BUDE REALIZOVÁNO 
d) oprava lavičky Synkova 7, 9 - BUDE REALIZOVÁNO 
e) umístění nové lavičky na autobusové zastávce "Na Letné" (linka č.14 směr na Tržnici) - BUDE REALIZOVÁNO 
f)  umístění nových laviček podél břehu řeky Moravy (při ulici Herrmannova a Na Letné) - V ŘEŠENÍ 

 

3. Požadavek o zvýšení počtu košů se sáčky na psí exkrementy byl předán odboru životního prostředí, oddělení péče o 
krajinu a zemědělství Magistrátu města Olomouce. Bude vyřešeno v rámci celého města v červenci. 

 

4. Se zástupci Městské policie Olomouc a Policie ČR byla konzultována problematika stání automobilů na ulici Lazecká 
od zastávky "Finanční úřad" směrem k ulici Na Střelnici - zvláště pak lokalita nejblíže křižovatce Na Střelnici, kde je při 
stání automobilů obzvláště problematický průjezd, a to zejména autobusů. O dalším postupu bude komise informovat. 

 

5. Komise informuje o rozhodnutí Rady města Olomouce ze dne 19.05.2009 o zastavení žádosti o vydání stavebního 
povolení na realizaci nové autobusové zastávky na ulici Lazecká. Nová zastávka se mezi stávajícími zastávkami 
"Lazce" (u dostihové dráhy) a "Finanční úřad" směrem do města definitivně budovat nebude. Z důvodu neefektivního 
vydání finančních prostředků na přesun stávající zastávky "Lazce" blíže k centru nebude realizován ani tento záměr.  

 

6. Komise rozhodla o zavezení a zatravnění bývalého pískoviště za domem Lazecká 24. 
 

7. Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 
- část pozemku parc. č. 24/25 zahrada o výměře 246 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se o pozemek při ulici Lazecká, který bude sloužit jako zázemí domu č.p. 297 

  

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 
- část pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha o výměře 6 m2, popř. 8 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se o plochu autobusové zastávky "Finanční úřad" při ulici Lazecká, kde by měl být umístěn novinový stánek, 

který bude navazovat na stávající zastřešenou zastávku 
- komise se přiklání k variantě II - menší výměr 6 m2, za podmínky uhrazení nákladů na přemístění odpadkového koše 

(příp. i vývěsky) pronajímatelem 

- hlasování komise: pro - 9, proti - 0, zdržel se - 1 
 

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:  
- část parc. č. 115/17 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se pozemek při ulici Lazecká, kde by měla být vybudována tři parkovací místa 
- komise souhlasí za podmínky, že bude vyřešena problematika stání aut na Lazecké ulici v této části osazením 

značkami zákaz stání / zastavení (viz bod 4) 
- hlasování komise: pro - 8, proti - 1, zdržel se - 1 
 

8. SVOZ BIOODPADU na Lazcích bude probíhat v LICHÉ týd ny, v termínech: 
8.4. | 22.4. | 6.5. | 20.5. | 3.6. | 17.6. | 1.7. | 15.7. | 29.7. | 12.8. | 26.8. | 9.9. | 23.9. | 7.10. | 21.10. | 4.11. | 18.11. | 

 

9. Obyvatelé městské části Lazce, kteří by se ještě chtěli zapojit do projektu t řídění bioodpadu , se mohou přihlásit  na 
odboru životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí Magistrátu města Olomouce - 
Mgr. Petr Swaczyna | 588 488 335 | petr.swaczyna@olomouc.eu  
Zdarma Vám bude dodán zahradní kompostér  (objem 700 l), který nebude vyvážen a jehož obsah je možné využít na 
vlastní zahradě, nebo speciální provětrávaná bionádoba  (objem 240 l), která se vyváží ve výše uvedených termínech. 

 
 

 
Příští jednání komise se bude konat dne 14.07.2009 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé. 
 

Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník                   Schválil: Radim Schubert, předseda 
 

www.olomouc.eu/ lazce   emai l : kmc07@olomouc.eu 


