ZÁPIS
z jednání komise městské části Lazce
konaného dne 10.03.2009
Přítomni:

p. Čedroň, sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedličková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. Schubert, p. Stavěl,
p. Tomášek

Omluveni:

p. Řezníčková - Koppová, Bc. Studený

Hosté:

p. Čech - obchodní zástupce TSMO, a.s., Městská policie Olomouc, Policie České republiky

1.

Městská policie Olomouc prostřednictvím komise informuje občany o nově přijatém opatření při řešení problematiky
dopravních přestupků, a to především parkování motorových vozidel v blízkosti přechodů pro chodce a v
bezprostřední blízkosti křižovatek. Nově mají strážníci MPO možnost na místě rozhodnout o odtahu vozidla hrubě
porušujícího dopravní předpisy a to na náklady provozovatele.

2.

Komise na základě předložené cenové nabídky zástupcem Technických služeb města Olomouce, a.s rozhodla o
opravách neslujících lokalit:
a) ul. Na Struze 6 - 8
b) ul. Florykova - chodník k telefonní budce + lokální vysypávka na chodníku naproti
c) ul. Lazecká (u mostu) - za přechodem pro chodce u FÚ na straně LIDLu
d) křižovatka ulic Veleslavínova a Demlova

3.

Zástupci TSMO, a.s. byly současně předány tyto požadavky na drobné opravy:
a) oprava koše na odpadky před prodejnou HRUŠKA
b) problematika vyjetých kolejí k odpadkovému koši "u ořechu" (za trafikou na křižovatce ulic. Dlouhá - Lazecká)
c) problematika rozježděné travnaté plochy na křižovatce ulic Krameriova - Hanušova
d) oprava lavičky na zastávce "Na Střelnici" (u drogerie)
e) oprava pletivového zábradlí mostu ke Klášternímu hradisku.

4.

Komise rozhodla o vybudování klidové zóny (z boku domu Lazecká 24).

5.

Úprava vyjetých kolejí na travnaté ploše před kontejnerovým stáním v ulici Hermannova byla dojednána s p. Petrou
Pospíšilovou (odbor dopravy - oddělení majetkové správy komunikací Magistrátu města Olomouce) a náprava byla
přislíbena do konce května 2009. (Ing. Indruch)

6.

Na základě žádosti občanů komise požádá o zvýšení počtu košů se sáčky na psí exkrementy. Současně žádá
majitele psů, aby využívali prostory určené pro venčení psů podél řeky Moravy nebo výkaly sbírali. Komise současně
upozorňuje majitele psů, že na základě zákona č. 200/1990 Sb. (zákon o přestupcích) §47 a Vyhlášky Statutárního
města Olomouce jsou povinni udržovat pořádek na veřejném prostranství a psí exkrementy uklízet. Za přestupek
hrozí pokuta 1000,- Kč.

7.

V souvislosti se změnou trasy autobusové linky č. 22 byl předseda komise pověřen zasláním dopisu na odbor dopravy
a náměstkovi Mgr. Ščudlíkovi. (Schubert)

8.

Předseda informoval komisi o výsledcích ankety o bioodpadu a poděkoval za dosavadní práci Bc. Tomáši Houserkovi,
Bc. Lukáši Studenému a odboru životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí. Komise
také děkuje všem osloveným občanům za pomoc při realizaci ankety a konstatuje, že na základě zájmu občanů bude
městská část Lazce zahrnuta do projektu třídění bioodpadu.
Rozvoz bionádob proběhne dne 24.03. od 16.00 do 19.00 hod. Náhradní termín rozvozu je stanoven na den 26.03. od
16.00 - 19.00 hod. Termín rozvozu kompostérů bude ještě upřesněn. Svoz bionádob pak bude od 08.04.2009 do
18.11.2009 probíhat každou lichou středu.

9.

Se zástupci Městské policie Olomouc a Policie ČR byla konzultována problematika stání automobilů na ulici Lazecká
od zastávky "Finanční úřad" směrem k ulici Na Střelnici - zvláště pak lokalita nejblíže křižovatce Na Střelnici, kde je při
stání automobilů obzvláště problematický průjezd, a to zejména autobusů. Předseda komise byl pověřen jednáním o
případném zákazu stání v těchto místech.

10.

Komise opakovaně vyslovuje zásadní nesouhlas s vybudováním nové autobusové zastávky mezi stávajícími
zastávkami "Lazce" (u dostihové dráhy) a "Finanční úřad" směrem do města před kruhovým objezdem. Komise
navrhuje vyřešit tento problém přesunem zastávky "Lazce" blíže směrem do centra města.

11.

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:
2
- část parc. č. 24/23, ostatní plocha, o výměře 598 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se o zahradu za Lazeckou ulicí u ramene řeky Moravy
Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:
2
- parc. č. 49/15, zahrada, o výměře 416 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se o pozemek za domem U Morávky 7 přímo navazující na vlastní pozemek žadatele (společenství vlastníků),
který zde plánuje vybudovat klidové zázemí pro obyvatele domu U Morávky 7

Příští jednání komise se bude konat dne 14.04.2009 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník
ww w.o lo m o u c. eu /l az c e

Schválil: Radim Schubert, předseda
em ai l: km c 07 @o lo m o u c .e u

