
Z Á P I S 
z jednání komise městské části Lazce 

konaného dne 10.05.2011 
 

Přítomni: Jan Bardoň, Jiří Čedroň, Jitka Fišerová, Pavel Foretník, Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Petr Kunc, 
Hana Labská, Jiří Lindner, Marta Mrázková, Radim Schubert, Jan Tomášek 

Omluveni: Lukáš Studený  
Hosté:  Policie ČR, Městská policie 
 

1. Rada města Olomouce na svém jednání dne 05.04.2011 odvolala členy komise jmenované pro funkční období 
2006 – 2010, jmenovala nové členy a stanovila první termín jednání KMČ Lazce na 10.05.2011. 

 Noví členové KMČ Lazce: 
 doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA (TOP09), Jiří Čedroň (KDU-ČSL), Jitka Fišerová (ODS), RNDr. Pavel 

Foretník (VV), PhDr. Jarmila Fritscherová (ODS), Jakub Hájek (TOP09), Bc. Petr Kunc (KDU-ČSL), Hana Labská 
(ČSSD), Ing. Jiří Lindner, Ph.D. (TOP09), Marta Mrázková (komise městských částí), Radim Schubert (ODS), 
Ing. Lukáš Studený (ČSSD), Jan Tomášek (KSČM) 

 

2.  Komise zvolila tajemníkem sl. Jitku Fišerovou. 
 

3. Zástupce Policie ČR informoval komisi, že v nejbližší době bude na nástěnkách domů a vývěskách KMČ 
zveřejněn soupis věcí pocházejících z trestné činnosti. Tyto předměty byly odcizeny zejména z chodeb a 
mezipater panelových domů a jiných nezajištěných prostor na sídlišti Lazce. Součástí soupisu bude také 
fotodokumentace. Majitelé odcizených předmětů o ně poté mohou požádat Policii ČR. 

 

4. Zástupci Městské policie byl předán k řešení případ dlouhodobě odstaveného vozidla u Sportovní haly (Gourmet 
catering Sedláček). 

 

5. Komise děkuje občanům, kteří reagovali na výzvu a zaslali podněty na opravy chodníků a komunikací v městské 
části Lazce. Na příštím jednání komise na základě předložené cenové nabídky Technických služeb města 
Olomouce rozhodne o realizaci oprav. 

 

6. Komise předala odboru dopravy požadavek na opravu uvolněných a chybějících dlažebních kostek na kruhovém 
objezdu u Finančního úřadu a dále upozornila na vyvrácený a nefunkční sloup veřejného osvětlení, který se 
nachází u přechodu pro chodce u kruhového objezdu. 

 

7. Na základě požadavků občanů komise řeší s odborem dopravy a dopravním inspektorátem problematiku stání 
automobilů na místech určené pro přecházení (napříč chodníků ústících do vozovky), které znemožňují přechod 
chodcům, zvláště s kočárky, důchodcům a invalidům. Jedná se o řešení, které bude respektovat obecný problém 
parkování na sídlištích, ale i průchodnost hlavních komunikačních tras chodců.  

 

8. 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, které je závislé na úpravě 
terénu a úpravě (rozšíření) příjezdu pro vozy Technických služeb. Na základě předložené cenové nabídky komise 
na červnovém jednáním rozhodne o úpravě lokality. 

 

9. Komise informuje, že v městské části Lazce byly umístěny kontejnery na třídění použitého textilu a obuvi: 
 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 
 

10.  Komise informuje, že 28.05.2011 proběhne sběrová sobota. Kontejnery budou umístěny na těchto stanovištích: 
  roh ulic Urxova x Na Letné a roh ulic Veleslavínova x Václava III. 
 

11.  Komise projednala žádost p. Heleny Klusákové o povolení umístění předzahrádky Budějovické pivnice Eldorádo, 
 Na Střelnici 14. RNDr. Pavel Foretník byl komisí pověřen jednáním s obyvateli sousedících bytových domů 
ve věci vyjádření jejich souhlasu případně nesouhlasu. 

 

12.  Předseda informoval komisi o záměru společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. 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). 
Nově ustavená komise vyjád řila zásadní nesouhlas k zám ěru spole čnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. 
a doporu čuje Rad ě města Olomouc nevyhov ět žádosti o prodej a sm ěnu pozemk ů. 

 

13. Komisi byl předložen požadavek zaměstnanců firmy Ahold na úpravu dopravní obslužnosti autobusové linky č.14. 
Jedná se o úpravu odjezdu spoje vyjíždějícího ve všední dny ze zastávky Civilní obrana v 11:50 nově v 11:57, 
úpravu spoje vyjíždějícího ve dnech pracovního klidu ze zastávky Hlavní nádraží ve 12:13 nově ve 12:06 a 
úpravu spoje vyjíždějícího ve dnech pracovního klidu ze zastávky Hlavní nádraží v 5:27 nově v 5:22. Komise s 
návrhem souhlasí. 

 

14. Komise souhlasí se záměrem statutárního města Olomouce pronajmout část pozemku parc.č.21/14 zahrada o 
výměře 104m2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc pro účel užívání: zeleninová zahrádka. 

 
Příští jednání komise se bude konat dne 14.06.2011 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  


