
 
Z Á P I S 

z jednání komise městské části Lazce  
konaného dne 13.01.2010 

 
 

Přítomni: p. Čedroň, sl. Fišerová, Ing. Indruch, p. Jedličková, Bc. Kunc, p. Mrázková, p. Schubert, p. Stavěl, p. Tomášek  
 
Omluveni: Ing. Studený 
 
Hosté: Policie České republiky, Městská policie  
 
 
1. Komise informuje o plnění požadavků na drobné opravy: 

a) úprava vyjetých kolejí na travnaté ploše před kontejnerovým stáním v ulici Hermannova - místo bylo sice zavezeno 
zeminou, ale špatný stav nadále trvá - V ŘEŠENÍ (Ing. Indruch pověřen jednáním s Ing. Pospíšilovou z odboru dopravy) 

b) žádost o osazení odpadkového koše u pískoviště ve vnitrobloku domů Na Letné 45 - 49 - BUDE REALIZOVÁNO  
v jarních měsících 
 

2. Komise informuje o schválení změny dopravního značení (umístění značky zákazu stání) na ulici Lazecká - od 
křižovatky ulice U Morávky po křižovatku Na Střelnici. Záměr komise byl schválen Policií ČR - Dopravním 
inspektorátem, Správou silnic Olomouckého kraje, Stavebním odborem - oddělením státní správy na úseku 
pozemních komunikací Magistrátu města Olomouce, žádost byla dále projednána a konzultována s Městskou policií 
Olomouc a Odborem dopravy Magistrátu města Olomouce. 

 Automobily parkující v tomto úseku způsobují velké komplikace v průjezdnosti a to zejména autobusů městské 
hromadné dopravy. Komise se proto po předběžném projednání s odborníky a výše uvedenými institucemi rozhodla 
podat žádost o rozšíření stávajícího úseku zákazu stání. 

 
3. Komise projednala s Policií ČR a Městskou policií problematiku parkování na chodníku před domy Dlouhá 60 a 62, 

které komplikuje a mnohdy znemožňuje průchod po chodníku, zejména pak s kočárky a invalidům. 
 
4. Na listopadovém jednání komise řešila s Policií ČR i Městskou policií zdržování bezdomovců v blízkosti garáží u 

černého hřiště v ulici Na Letné. Na základě šetření policie informujeme, že tento problém již netrvá. 
  
5. Komise opakovaně řeší s Technickými službami a odborem životního prostředí vyjeté koleje na trávníku u 

odpadkového koše "u ořechu" (za trafikou na křižovatce ulic Dlouhá - Lazecká) a současně problematiku nezajištění 
koše po jeho vyvezení (víko koše nelze zavřít). Bude řešeno v jarních měsících. 

 
6. Termíny jednání Komise městské části Lazce v roce 2010  

každé druhé úterý v měsíci, vždy v 18.00 hodin, v salonku Restaurace Na Dlouhé: 
 09. února 

09. března 
13. dubna 
11. května  
08. června 
13. července 
14. září 
12. října 
09. listopadu 
14. prosince 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání komise se bude konat dne 09.02.2010 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 


