ZÁPIS
z jednání komise městské části Lazce
konaného dne 14.07.2009
Přítomni:

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

Omluveni:

p. Koppová

Hosté:

Policie České republiky

1.

Komise informuje o plnění požadavků na drobné opravy:
a) problematika vyjetých kolejí k odpadkovému koši "u ořechu" (za trafikou na křižovatce ulic Dlouhá - Lazecká) - V ŘEŠENÍ
b) oprava zkorodovaného sloupu veřejného osvětlení ul. Urxova - OPRAVA PROBÍHÁ
c) úprava vyjetých kolejí na travnaté ploše před kontejnerovým stáním v ulici Hermannova - V ŘEŠENÍ

2.

Komise předává odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce následující požadavky:
a) umístění laviček a košů na odpadky podél cyklostezky u Mlýnského potoka - V ŘEŠENÍ
b) umístění koše na odpadky mezi domy Urxova 2 a Řezáčova 2 - V ŘEŠENÍ
c) oprava lavičky Synkova 4 - REALIZOVÁNO
d) oprava lavičky Synkova 7, 9 - REALIZOVÁNO
e) umístění nové lavičky na autobusové zastávce "Na Letné" (linka č.14 směr na Tržnici) - REALIZOVÁNO
f) umístění nových laviček podél břehu řeky Moravy (při ulici Herrmannova a Na Letné) - V ŘEŠENÍ

3.

Komise informuje, že byla podána oficiální žádost o změnu dopravního značení na ulici Lazecká, jedná se o umístění
značky zákaz stání u křižovatky s ulicí U Morávky směrem k ulici Na Střelnici. Stojící automobily v tomto úseku
znemožňují průjezd zejména autobusů. Problematika byla konzultována se zástupci Městské policie Olomouc a
Policie ČR, s odborem dopravy a stavebním odboru Magistrátu města Olomouce i s odborem dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu.

4.

Komise žádá o opravy chodníků:
- ulice Lazecká, most přes Mlýnský potok, chodníky na obou stranách - chybějící, uvolněné a rozbité dlaždice
- ulice Lazecká, u bývalého pískoviště za domem Lazecká 24 - díra v asfaltovém chodníku
- ulice Lazecká, chodník od domu Lazecká 50 k autobusové zastávce - chybějící a uvolněné dlaždice
- ulice Lazecká a Boleslavova, roh chodníků - chybějící dlaždice

5.

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:
2
- část pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 100 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se o zahradu mezi hrází řeky Moravy a bývalého podniku Kovo-dřevo při ulici Lazecká
Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:
2
- část pozemku parc. č. 126/2 ostatní plocha o výměře 145 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se o pozemek poblíž ulice Vahalíkova, u fotbalového hřiště a má sloužit jako zeleninová zahrádka
Komise NESOUHLASÍ s pronájmem / prodejem majetku statutárního města Olomouce:
2
- část parc. č. 125/1 ostatní plocha o výměře 505 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se pozemek při ulici Lazecká, kde chce společnost STAV-IZOL ISO vybudovat odpočinkovou zónu pro své
zaměstnance
- hlasování komise: pro - 0, proti - 4, zdržel se - 6

6.

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. |

7.

Obyvatelé městské části Lazce, kteří by se ještě chtěli zapojit do projektu třídění bioodpadu, se mohou přihlásit na
odboru životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí Magistrátu města Olomouce Mgr. Petr Swaczyna | 588 488 335 | petr.swaczyna@olomouc.eu
Zdarma Vám bude dodán zahradní kompostér (objem 700 l), který nebude vyvážen a jehož obsah je možné využít na
vlastní zahradě, nebo speciální provětrávaná bionádoba (objem 240 l), která se vyváží ve výše uvedených termínech.

8.

Bc. Lukáš Studený, obchodní zástupce provozovny odpadového hospodářství Technických služeb města Olomouce, a.s.
sdělil, že třídění bioodpadu v našem městě a zvláště pak v městské části Lazce funguje velmi dobře. Komise a TSMO
děkují všem občanům, kteří se do projektu aktivně zapojili, za správné a kvalitní třídění, které je jen velmi zřídka
znečištěno směsným komunálním odpadem, což hraje rozhodující roli pro bezproblémové přijetí a následné
zpracování na kompostárně.

Příští jednání komise se bude konat dne 08.09.2009 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník
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Schválil: Radim Schubert, předseda
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