
Z Á P I S 
z jednání komise městské části Lazce  

konaného dne 11.05.2010 
 

Přítomni: p. Čedroň, sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedličková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. Schubert, p. Stavěl, p. Tomášek  
 
Omluveni: Ing. Studený 
 
Hosté:  Policie České republiky, Městská policie Olomouc 
 
 
1. V roce 2010 budou opraveny chodníky v těchto lokalitách: 

- ul. Dlouhá (u domu č. 2) 
- ul. Václava III. (vyústění do ul. Černochovy) 
- ul. Bořivojova (od křižovatky s ul. Boleslavova) 
- ul. Lazecká (před domy č. 16 - 18) 
- ul. Kubíčkova x Dobrovského (za přechodem pro chodce) 
- ul. Kubíčkova x Helceletova 

 
2. Na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a odboru dopravy je úprava vyjetých kolejí na travnaté ploše před 

kontejnerovým stáním v ulici Hermannova řešena umístěním dopravní značky zákaz zastavení s omezenou platností 
pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hodin, z důvodu vyvážení kontejnerů Technickými službami. Vyježděné místo bude 
dle informace Ing. Štěpánkové z odboru životního prostředí MMOL zavezeno zeminou a upraveno. 

 
3. Komise informuje o schválení změny dopravního značení (umístění značky zákazu stání) na ulici Lazecká - od křižovatky 

ulice U Morávky po křižovatku Na Střelnici. Záměr komise byl schválen Policií ČR - Dopravním inspektorátem, Správou 
silnic Olomouckého kraje, Stavebním odborem - oddělením státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu 
města Olomouce, žádost byla dále projednána a konzultována s Městskou policií Olomouc a Odborem dopravy 
Magistrátu města Olomouce. 

 Automobily parkující v tomto úseku způsobují velké komplikace v průjezdnosti a to zejména autobusů městské 
hromadné dopravy. Komise se proto po předběžném projednání s odborníky a výše uvedenými institucemi rozhodla 
podat žádost o rozšíření stávajícího úseku zákazu stání – probíhá schvalovací proces. 

 
4. Ve věci problematiky dlouhodobě odstaveného vozidla na parkovišti ul. Lazecká (u baru Lazenka) komise informuje, že 

věc byla předána Městskou policií k dořešení odboru dopravy MMOL.  
 
5. Žádost o osazení odpadkového koše u pískoviště ve vnitrobloku domů Na Letné 45 - 49 a řešení problematiky vyjetých 

kolejí na trávníku u odpadkového koše "u ořechu" (za trafikou na křižovatce ulic Dlouhá - Lazecká) bude dle informace 
odboru životního prostředí MMOL dořešeno v měsíci červnu. 

 
6. Komise k požadavku zástupců Mamma Centra o zahrnutí autobusové zastávky na ulici Dlouhá do běžného denního 

provozu městské hromadné dopravy sděluje, že dle informací odboru dopravy MMOL požadavku nelze vyhovět 
z důvodu nevhodných technických parametrů křižovatky Dlouhá x Lazecká.  

 
7. Na základě požadavku komise byla odstraněna rozbitá vývěska na ulici Lazecká před barem Lazenka. 
 
8. Svoz bioodpadu na Lazcích v roce 2010 probíhá v liché týdny, vždy ve středu. 
 
9. Komise upozorňuje na změnu termínu červnového jednání, které se nebude konat v plánovaném termínu 08.06.2010, 

ale až následující úterý 15.06.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání komise se bude konat dne 15.06.2010 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 


