
Z Á P I S 
z jednání komise městské části Lazce 

konaného dne 12.10.2010 
 
Přítomni: p. Čedroň, Ing. Indruch, p. Jedličková, p. Mrázková, p. Schubert, p. Stavěl, Ing. Studený, p.Tomášek  
 

Omluveni: sl. Fišerová, Bc. Kunc 
 

Hosté:  Policie České republiky, Městská policie Olomouc, Jiří Karbula 
 
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. Komise informuje o instalaci dopravní značky zákaz stání na ulici Lazecká - od křižovatky ulice U Morávky po křižovatku 

Na Střelnici. Automobily parkující v tomto úseku způsobovali 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.  
Městská policie byla požádána o zvýšený dohled na dodržování nového dopravního značení v tomto úseku. 

 
3. 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.  
 
4. 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.  

 
5. Komise obdržela žádost občanů o zřízení přechodu pro chodce na ulici Lazecká v blízkosti autobusové zastávky Lazce 

(u dostihové dráhy). Komise již v minulosti nechala na své náklady vypracovat projektovou dokumentaci na vybudování 
nového přechodu, ale na základě norem EU je nutné, aby nové přechody splňovaly potřebné parametry (speciální 
osvětlení, sníženou hranu chodníku, vybudování středového ostrůvku, pokud je vozovka širší než 8m). Finanční částka 
na vybudování takového přechodu se pohybuje kolem 500 tisíc Kč. Komise přechod pro chodce zařadila do plánu 
investic. 

 
6. Komise diskutovala o konceptu územního plánu. V současné době odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města 

Olomouce zpracovává podané připomínky a námitky, v městské části Lazce se jedná především o budování severního 
spoje (ke kterému se zpracovává speciální analýza), rozšíření komunikace v ulici Václava III. a nová zástavba při ulici 
Dlouhá. O dalším postupu schvalování návrhu nového územního plánu budeme občany informovat. 
 

7. Svoz bioodpadu na Lazcích v roce 2010 probíhá v liché týdny vždy ve středu. Termíny posledního svozu bioodpadu 
v letošním roce je 24.11.2010. Od následujícího týdne bude opět vyvážen směsný komunální odpad (klasické popelnice) 
každý týden. 
Zároveň upozorňujeme občany, kteří jsou zapojeni do projektu třídění bioodpadu, že v průběhu měsíce února 2011 bude 
proveden mimořádný svoz bioodpadu. Konkrétní termíny pro jednotlivé lokality budou zveřejněny v lednových 
Radničních listech. K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu března – 
dubna 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání komise se bude konat dne 09.11.2010 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  


