ZÁPIS
z jednání komise městské části Lazce
konaného dne 14.04.2009
Přítomni:

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

Omluveni:

p. Řezníčková - Koppová, p. Tomášek

Hosté:

Mgr. Musil (Městská policie Olomouc), p. Romančíková

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 vznáší 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.
f) oprava kontejnerových stání: Urxova 13 a Lazecká 24 - 28
g) oprav zkorodovaného sloupu veřejného osvětlení ul. Urxova (u vjezdu do garáží, blízko baru Lazenka)
h) oprava díry v chodníku Urxova 9
i) oprava krytů kanálů: Jiříčkova a Na Letné
j) úprava vyjetých kolejí na travnaté ploše před kontejnerovým stáním v ulici Hermannova

3.

Komise rozhodla o vybudování klidové zóny (vedle domu Lazecká 24). Na příštím jednání bude předložena cenová
nabídka.

4.

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.

5.

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.

6.

Komise opakovaně vyslovuje zásadní nesouhlas s vybudováním nové autobusové zastávky mezi stávajícími
zastávkami "Lazce" (u dostihové dráhy) a "Finanční úřad" směrem do města. Komise navrhuje vyřešit tento problém
přesunem zastávky "Lazce" blíže směrem do centra města. Předseda Schubert informoval o jednání s primátorem
města Novotným a náměstkem Ščudlíkem. Dle vyjádření náměstka se nová zastávka v blízkosti domů Lazecká 43-49
budovat nebude. Jednání budou pokračovat s vedoucím odboru dopravy a projektantem zastávky.

7.

Komise SOUHLASÍ s povolením předzahrádky pro sezónní provoz v období od 1.5 2009 do 30.9.2010:
2
- část pozemku parc. č. 287 travnatá plocha o výměře 8 m v ulici Dlouhá 54a v k. ú. Lazce, obec Olomouc:
Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:
2
- část pozemku parc. č. 98/2, zahrada, o výměře 180 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se o zahradu při ulici Dlouhá
Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:
2
- část pozemku parc. č. 21/16, zahrada, o výměře 85 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se o zahradu při ulici Lazecká
Komise SOUHLASÍ s prodejem majetku statutárního města Olomouce:
za podmínky aktivní účasti nabyvatele při rekultivaci celé lokality
2
- část pozemku parc. č. 292, zahrada, o výměře 250 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se o pozemek při ulici Dobrovského
- hlasování komise: pro - 7, proti - 0, zdržel se - 1

8.

SVOZ BIOODPADU na Lazcích bude probíhat v LICHÉ týdny, v termínech:
8.4. | 22.4. | 6.5. | 20.5. | 3.6. | 17.6. | 1.7. | 15.7. | 29.7. | 12.8. | 26.8. | 9.9. | 23.9. | 7.10. | 21.10. | 4.11. | 18.11. |

9.

SBĚROVÁ SOBOTA - 23. května 2009 Lazce - roh ulic Urxova a Na Letné
roh ulic Bořivojova a Na Struze

Příští jednání komise se bude konat dne 12.05.2009 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

