ZÁPIS
z jednání komise městské části Lazce
konaného dne 13.10.2009
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

p. Čedroň, sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedličková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. Schubert, p. Stavěl, p. Tomášek
p. Koppová, Bc. Studený
Policie České republiky, Městská policie, p. Hrstková, p. Michálek, p. Blažek, p. Doubravský, p. Jašková

1.

Komisi byla předána na vědomí kopie "Petice proti výměně pozemků parc. č. 95/2, 95/9, 95/10, 98/2 v KÚ Lazce-Olomouc
(mezi Mlýnským potokem a ulicí Dlouhá) o výměře 28199 m2 pro firmu GEMO Olomouc spol. s r.o., k Radě statutárního
města Olomouc" jejíž originál byl předán zástupcům statutárního města Olomouc. Obsahem petice je nesouhlas zejména
obyvatel městské části Lazce s výměnou pozemků z majetku statutárního města Olomouc v katastrálním území Lazce za
pozemek v katastrálním území Slavonín, o které zažádala společnost GEMO. Za Petiční výbor v této záležitosti jednají: Ing.
Vlastimil Blažek, p. Zdeněk Doubravský.
Komise v souvislosti s touto záležitostí žádá statutárního město Olomouc, aby před jednáním Rady města Olomouce byla
vyzvána ke sdělení stanoviska ve věci směny pozemků s předložením kompletní dokumentace a záměru společnosti
GEMO.

2.

Komisi byla předána zástupkyní obyvatel domů Dlouhá 40 a 42 p. Jaškovou stížnost na rušení nočního klidu v době provozu
letní zahrádky baru ALFA. Komise se s p. Jaškovou dohodla na společném postupu při řešení této problematiky na začátku
roku 2010, kdy se bude rozhodovat o dalším povolování umístění předzahrádek.

3.

Komise informuje o plnění požadavků na drobné opravy:
a) úprava vyjetých kolejí na travnaté ploše před kontejnerovým stáním v ulici Hermannova - V ŘEŠENÍ
b) výměna vrchní části odpadkového koše "u ořechu" - REALIZOVÁNO
c) oprava laviček za domem Urxova 5 - BUDE REALIZOVÁNO
d) osazení odpadkového koše u laviček za domem Urxova 5 - NEBUDE REALIZOVÁNO z důvodu dostatečného počtu košů
v okolí
e) obnovení vyznačení parkovacích stání na parkovišti před domy Dlouhá 48 - 58, při ulici Na Letné - BUDE REALIZOVÁNO
z technologických důvodů v jarních měsících společně s úklidem a vyčištěním celé plochy parkoviště

4.

O stavu žádosti ve věci změny dopravního značení na ulici Lazecká (umístění značky zákazu stání) bude komise dále
informovat.

5.

Komise informuje, že požadavky na opravy chodníků jsou v současné době realizovány. Jedná se o tyto opravy:
- 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

6.

Přechod pro chodce na autobusové zastávce "Na Letné" na ulici Václava III. byl zrušen na základě rozhodnutí Policie ČR Dopravního inspektorátu z důvodu nedodržení dostatečné bezpečnostní vzdálenosti mezi zastávkami.

7.

Na základě požadavku občanů komise žádá o osazení odpadkového koše u pískoviště ve vnitrobloku domů Na Letné 45 - 49.

8.

Komise rozhodla a o provedení revitalizace prostoru s vybudováním nového chodníku u domu Lazecká 24 (bývalé
pískoviště) společností Hanácké komunikace s.r.o. Revitalizace bude realizována v jarních měsících roku 2010.

9.

Komise informuje, že člen komise Ing. Indruch navrhl, aby bylo v zápisech z jednání uváděno jmenovité hlasování členů
komise při schvalovacích procesech. Tento návrh nebyl komisí přijat.

10.

Komise SOUHLASÍ s bezúplatným převodem majetku mezi statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem:
část pozemku parc. č. 115/17 ostatní plocha o celkové výměře 301 m2 a část pozemku parc. č. 30/15 ostatní plocha o
výměře 12 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemku č. 115/4 ostatní
plocha o celkové výměře 24 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 115/1 ostatní plocha o celk. výměře
156 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje - Správy silnic.
- předmětné pozemky se nacházejí při ulici Lazecká a jedná se o majetkoprávní vypořádání po výstavbě kruhového objezdu
Komise SOUHLASÍ s prodejem majetku statutárního města Olomouce:
- parc. č. 101/7 zahrada a par. č. 101/11 zahrada, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se o pozemek přímo přiléhající k domu na ulici Václava III. 10 a bude sloužit jako klidové zázemí pro obyvatele domu
Komise NESOUHLASÍ s prodejem a směnou majetku statutárního města Olomouce:
- část parc. č. 287 ostatní plocha o výměře 929 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (prodej)
- část parc. č. 606 zast. plocha o výměře 119 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (směna)
- žadatel žádal prodej a směnu za účelem výstavby bytového domu

11.

SBĚROVÁ SOBOTA proběhne dne 14.11.2009 v době od 8:00 - 13:00. Kontejnery budou umístěny:
- na rohu ulic Urxova a Na Letné
- na rohu ulic Veleslavínova a Václava III.

Příští jednání komise se bude konat dne 10.11.2009 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník
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Schválil: Radim Schubert, předseda
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