
Z Á P I S 
z jednání komise městské části Lazce  

konaného dne 08.09.2009 
 
 

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

Omluveni: p. Koppová, Bc. Studený 
 

Hosté: Policie České republiky, Městská policie 
 
 

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) - VYŘEŠENO 
b) oprava zkorodovaného sloupu veřejného osvětlení v ul. Urxova - REALIZOVÁNO 
c) úprava vyjetých kolejí na travnaté ploše před kontejnerovým stáním v ulici Hermannova - V ŘEŠENÍ 
 

2. Komise předává příslušným odborům Magistrátu města Olomouce následující požadavky:  
 a) výměna vrchní části odpadkového koše "u ořechu" 

b) oprava laviček za domem Urxova 5 (popř. jejich odstranění)  
c) osazení odpadkového koše u laviček za domem Urxova 5 (v případě odstranění laviček na tomto požadavku KMČ netrvá) 
d) obnovení vyznačení parkovacích stání na parkovišti před domy Dlouhá 48 - 58, při ulici Na Letné 

 

3. Komise informuje o rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce k požadavkům KMČ: 
a) umístění laviček a košů na odpadky podél cyklostezky u Mlýnského potoka - umístěn koš na začátek cyklostezky (směrem od 
Lazců), lavičky nebudou z finančních a majetkoprávních důvodů instalovány  
b) umístění koše na odpadky mezi domy Urxova 2 a Řezáčova 2 - odbor ŽP zamítl žádost z důvodu blízkosti kontejnerové stání a 
dostatečného počtu košů v této lokalitě 
c) umístění nových laviček podél břehu řeky Moravy (při ulici Herrmannova a Na Letné) - lavičky nebudou v tomto roce z finančních 
důvodů instalovány  
d) umístění koše na psí exkrementy u travnaté plochy mezi ulicemi Hermannova a Synkova 

 

4. Komise informuje, že byla podána oficiální žádost o změnu dopravního značení na ulici Lazecká, jedná se o umístění značky zákaz 
stání u křižovatky s ulicí U Morávky směrem k ulici Na Střelnici. Stojící automobily v tomto úseku znemožňují průjezd zejména 
autobusů. Problematika byla konzultována se zástupci Městské policie Olomouc a Policie ČR, s odborem dopravy a stavebním 
odboru Magistrátu města Olomouce i s odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu. Komise bude o dalším 
průběhu informovat. 

 

5. Komise informuje, že požadavky na opravy chodníků budou realizovány do konce září:  
- 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 

 

6. Komise zjistí příčinu zrušení přechodu pro chodce na autobusové zastávce "Na Letné" na ulici Václava III.  
 

7. Komise informuje, že v rámci projektu BEZBARIÉROVÁ OLOMOUC by v roce 2010 měla být realizována trasa N.  
Jedná se provedení bezbariérových úpravy ulic Zámečnická, Na Střelnici a Lazecká. 

 

8. Komise SOUHLASÍ s výkupem majetku statutárního města Olomouce: 
- část parc. č. 187/8 ostatní plocha o výměře 32 m2 a 12 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- do předmětných částí pozemku zasahuje komunikace ve vlastnictví SMO - jedná se o majetkoprávní vypořádání 

  

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 
- část parc. č. 98/2 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se o pozemek v zahrádkářské kolonii při ulici Dlouhá a slouží jako zeleninová zahrádka 

 

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 
- část parc. č. 70/1 zahrada o výměře 770 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se o pozemek za domy při ulici Vlkova a budou sloužit jako zahrada 
 

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 
- část parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 160 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se o pozemek v zahrádkářské kolonii při ulici Lazecká a slouží jako zeleninová zahrádka 
 

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 
- část parc. č. 67/1 zahrada o výměře 270 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se o pozemek v zahrádkářské kolonii při ulici Kubíčkova u Mlýnského potoka a slouží jako zahrádka 
 

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 
- část parc. č. 98/1 ostatní plocha o výměře 966 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se o pozemek za domy při ulici Černochova a bude sloužit jako zázemí domu č.p 455 a 456 
 

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 
- část parc. č. 21/13 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se o pozemek za domem č. 67 při ulici Lazecká a bude sloužit jako zeleninová zahrádka 
 

Komise SOUHLASÍ s možnými budoucími pronájmy pozemků parc. č. 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14,  
21/15 a 21/16 - vše zahrada v k.ú. Lazce, obec Olomouc - za účelem využívání zeleninových zahrádek. 
 

9. SBĚROVÁ SOBOTA  proběhne dne 14.11.2009 v době od 8:00 - 13:00. Kontejnery budou umístěny: 
- na rohu ulic Urxova a Na Letné  
- na rohu ulic Veleslavínova a Václava III.  

 
 
Příští jednání komise se bude konat dne 13.10.2009 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 


