
 
 

Z Á P I S 
z jednání komise městské části Lazce 

konaného dne 08.03.2011 
 
 
 
Přítomni: p. Čedroň, sl. Fišerová, p. Jedličková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. Schubert, p. Stavěl, p. Tomášek 
 

Omluveni: Ing. Indruch, Ing. Studený  
 

Hosté:  Městská policie Olomouc, Policie ČR, Ing. Čech (TSMO, a.s.), p. Mandrholc 
 
 
1.  Komise na četné stížnosti občanů týkající se značného znečištění veřejného prostranství psími exkrementy 

požádala Městskou policii o zvýšený dohled nad majiteli psů. 
 
2.  Komise děkuje občanům, kteří reagovali na výzvu komise a zaslali podněty na opravy chodníků a komunikací 

v městské části Lazce. Veškeré požadavky budou zpracovány a předány Ing. Čechovi, zástupci Technických 
služeb města Olomouce a odboru dopravy Magistrátu města Olomouce. 

 
3. Komise předala odboru dopravy požadavek na opravu uvolněných dlažebních kostek na kruhovém objezdu 

u Finančního úřadu. 
 
4.  Komise obdržela žádost obyvatel domů Lazecká 44 - 50 na vybudování nových parkovacích míst. Předseda 

 Schubert v této věci již dříve informoval o připravovaném projektu "Malá parkoviště", vztahující se na řešení 
problematiky parkování na celém sídlišti. Tento projekt však nebude v letošním roce realizován. Komise proto 
jedná s odborem investic o zařazení lokality při ulici Lazecká do seznamu realizovaných akcí v tomto roce. 

 
5.  Komisi byla předána petice a nesouhlasné stanovisko obyvatel domů Hermannova 2 - 4 týkající se nevhodného 

 umístění dopravní značky zákaz zastavení. Předseda Schubert informoval o jednání s odbory dopravy a životního 
 prostředí, na kterém bylo dohodnuto odstranění dopravní značky zákaz zastavení (po – pá 8:00 – 16:00) 
a úprava (rozšíření) příjezdu pro vozy Technických služeb. Odstranění dopravní značky je závislé na úpravě 
terénu. O dalším postupu bude komise občany informovat. 

 
6.  Policie ČR upozorňuje občany na zvýšený počet případů poškozování vozidel na parkovištích. Případná 

oznámení o páchání této trestné činnosti mohou občané ohlásit na tel. číslo 974 766 679 - pprap. Nastoupil. 
 
7. Svoz bioodpadu započne v městské části Lazce 13.04.2011 a dále bude probíhat každou lichou středu.  

Současně upozorňujeme zájemce, kteří by se do projektu třídění bioodpadu chtěli nově zapojit, aby kontaktovali 
odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství MMOl, nebo navštívili stránky: 
www.olomouc.eu/bioodpad 

 
8.  Komise informuje, že v měsíci dubnu budou v městské části Lazce umístěny kontejnery na třídění použitého 

textilu a obuvi na těchto stanovištích: 
 Na Letné  u stanoviště tříděných složek Na Letné 47 
 U Sportovní haly  u stanoviště tříděných složek naproti LIDLu 
 Václava III.  u stanoviště tříděných složek u zastávky MHD 
 
9.  Komise informuje, že 28.05.2011 proběhne sběrová sobota. Kontejnery budou umístěny na těchto stanovištích: 
  roh ulic Urxova x Na Letné 
  roh ulic Veleslavínova x Václava III. 
 
10.  Předseda informoval komisi o záměru společnosti Globe Investment vybudovat čtyřpodlažní bytový dům podél 

ulice Dlouhá (na části pozemku bývalé výměníkové stanice). Komise již v říjnu 2009 vyjádřila nesouhlasné 
stanovisko k prodeji a směně pozemků o celkové výměře 1.048m2. Nesouhlasné stanovisko vyjádřila také 
většina dotčených orgánů (odbory životního prostředí a dopravy, majetkoprávní komise) a komise proto žádá 
vedení města o přehodnocení záměru směny a prodeje pozemku.  

 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání komise se bude konat dne 12.04.2011 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  


