
 
Z Á P I S 

z jednání komise městské části Lazce  
konaného dne 12.05.2009 

 
Přítomni: sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedličková, p. Koppová, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. Schubert, p. Stavěl,            

p. Tomášek  
 

Omluveni: p. Čedroň,  Bc. Studený 
 

Hosté: Mgr. Musil (Městská policie Olomouc) 
 

1.  Komise informuje o plnění požadavků na drobné opravy: 
 a) oprava koše na odpadky před prodejnou Hruška - OPRAVENO 

b) problematika vyjetých kolejí k odpadkovému koši "u ořechu" (za trafikou na křižovatce ulic Dlouhá - Lazecká) - V ŘEŠENÍ 
c) oprava lavičky na zastávce "Na Střelnici" (u drogerie) - OPRAVENO 
d) oprava pletivového zábradlí mostu ke Klášternímu hradisku - OPRAVENO 
e) oprav zkorodovaného sloupu veřejného osvětlení ul. Urxova - OPRAVA PROBÍHÁ 
f)  oprava díry v chodníku Urxova 9 - OPRAVENO 
g) oprava krytů kanálů: Jiříčkova a Na Letné - OPRAVENO 
h) úprava vyjetých kolejí na travnaté ploše před kontejnerovým stáním v ulici Hermannova - V ŘEŠENÍ 
i) oprava kontejnerových stání: Urxova 13 a Lazecká 24-28 - oprava kontejnerových stání spadá dle Obecně závazné 
vyhlášky č.11/2007 statutárního města Olomouce plně do kompetencí majitelů domů a samospráv, kteří opravy 
provádí na vlastní náklady. 
 

2. Komise předává odboru životního prostředí MmOl následující požadavky:  
a) oprava lavičky Synkova 4  
b) oprava lavičky Synkova 7, 9  
c) oprava pletiva u oploceného pískoviště Synkova 7, 9 
d) umístění nové lavičky na autobusové zastávce "Na Letné" (linka č.14 směr na Tržnici) 
e) umístění nových laviček podél břehu řeky Moravy (při ulici Herrmannova a Na Letné) 

 

3. Požadavek o zvýšení počtu košů se sáčky na psí exkrementy byl předán odboru životního prostředí, oddělení péče o 
krajinu a zemědělství MmOl. 

 

4. 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. O dalším postupu bude komise informovat na dalších jednáních. 

 

5. Komise informuje o vyhlášení "Soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu v Olomouci".  
Více informací na www.olomouc.eu. 

 

6. Komise informuje o opravách chodníků, které na její žádost provedly Technické služby města Olomouce, a.s.  
Jedná se o tyto lokality:  
a) Na Struze 6-8 
b) ul. Florykova 
c) Lazecká (před mostem u Lidlu) 
d) křižovatka ulic Veleslavínova - Demlova. 

 

7. Komise SOUHLASÍ s prodejem majetku statutárního města Olomouce: 
- objekt č.p. 452 s pozemkem na parc. č. st. 583 zast. pl. o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
 - jedná se o objekt bývalé plynové kotelny (Na Letné C1K4) pro účely vybudování sportovní boxerské tělocvičny 

 

 Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 
- část parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se o oboustranný reklamní panel společnosti ARES CZ s.r.o. na ulici Lazecká 

  

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce: 
- část pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 190 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se o zahradu v zahrádkářské kolonii při ulici Dobrovského a Helceltova 

 

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:  
- část parc. č. 21/13 zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
- jedná se o zahradu v zahrádkářské kolonii při ulici Lazecká 

 

8. SVOZ BIOODPADU na Lazcích bude probíhat v LICHÉ týd ny, 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. kv ětna 2009   Lazce - roh ulic Urxova a Na Letné  
roh ulic Bořivojova a Na Struze 

 
Příští jednání komise se bude konat dne 09.06.2009 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 


