
Z Á P I S 
z jednání komise městské části Lazce 

konaného dne 07.09.2010 
 
Přítomni: p. Čedroň, sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedličková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. Schubert, p. Stavěl, p.Tomášek  
 

Omluveni: Ing. Studený 
 

Hosté:  Ing. Ladislav Kužela - Hanácké komunikace, s.r.o., Ing. Edita Hrstková 
 
 
1. Na základě požadavku komise bylo provedeno kompletní přeložení dlažby chodníku na rohu ulice Dlouhá x Lazecká a 

dále před domem Jiříčkova 1. Odpadkový koš, který byl odstraněn v průběhu rekonstrukce, bude vrácen. 
 
2.  Byla provedena úprava vyjetých kolejí na travnaté ploše před kontejnerovým stáním v ulici Hermannova. Vyježděné 

místo bylo osazeno obrubníky a zavezeno zeminou. Komise žádá Technické služby o odvezení zbylých obrubníků. 
 
3. Komise informuje o schválení změny dopravního značení (umístění značky zákazu stání) na ulici Lazecká - od křižovatky 

ulice U Morávky po křižovatku Na Střelnici. Automobily parkující v tomto úseku způsobují velké komplikace v 
průjezdnosti a to zejména autobusů městské hromadné dopravy. 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.  
Dle rozhodnutí stavebního odboru MMOl a vydání "Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích" ze dne 3.8.2010 úprava měla být provedena nejpozději do 15.9.2010. Na základě informace 
společnosti Sekne bude značka instalována do 8.10.2010 

 
4. Na základě požadavku komise byl u pískoviště ve vnitrobloku domů Na Letné 45 - 49 instalován odpadkový koš.  
 
5. Komise zařadila do plánu investic na rok 2011 rekonstrukci školního hřiště ZŠ Demlova, jedná se o vybudování umělého 

povrchu, vybudování běžecké oválu a celkové modernizace hřiště.  
 
6. Komise upozorňovala na nevhodnost umístění předzahrádky u bar/herny Alfa. Komise již dříve zaslala nesouhlasné 

stanovisko odboru dopravy i věcně příslušnému náměstku primátora, ve kterém žádala předzahrádku nepovolit nebo 
výrazně omezit její provoz z důvodu častého rušení nočního klidu a také z důvodu bezpečnosti chodců, neboť 
předzahrádka značně omezuje průchod na chodníku. Na základě vyjádření náměstka Ščudlíka je předzahrádka řádně 
povolena a šířkové poměry i průchozí šířka chodníku je v souladu s technickými předpisy. Současný nevyhovující stav 
chodníku a travnaté plochy bude v tomto roce řešen jen provizorně, komplexně vyřešen by měl být v příštím roce.  

 
7.  Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 

- parc. č. 231/5 ostatní plocha o výměře 129 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc  
- pozemek se nachází v blízkosti ulice Synkova (u řeky Moravy), účel využití: zahrada 
 
Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 
- parc. č. 187/1 orná půda o výměře 150 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc  
- pozemek se nachází mezi řekou Moravou a bývalého areálu Kovo-dřevo, účel využití: zahrada 
 
Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 
- parc. č. 67/1 zahrada o výměře 120 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc  
- pozemek se nachází v blízkosti ulice Dobrovského (u Mlýnského potoka), účel využití: zahrada 
 
Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 
- parc. č. 24/23 ostatní plocha o výměře 598 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc  
- pozemek se nachází v blízkosti ulice Lazecka (u řeky Moravy), účel využití: zahrada 
 
Komise SOUHLASÍ s prodejem majetku statutárního města Olomouce: 
- parc. č. 21/1 ostatní plocha o výměře 23.133 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc  
- parc. č. 17 travní porost o výměře 584 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc  
- parc. č. 128 ostatní plocha o výměře 132 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc  
- pozemek se nachází při ulici Lazecka (dostihová dráha), účel využití: vybudování jezdeckého areálu 
- hlasování: pro - 5, proti - 3, zdržel se - 0 
 

8. Svoz bioodpadu na Lazcích v roce 2010 probíhá v liché týdny vždy ve středu. 
 
 
 
Příští jednání komise se bude konat dne 12.09.2010 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  


