ZÁPIS
z jednání komise městské části Lazce
konaného dne 09.02.2010

Přítomni:

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

Omluveni:

p. Jedličková, p. Stavěl

Hosté:

Policie České republiky, Městská policie, p. Jašková

1.

Komise informuje o plnění požadavků na drobné opravy:
a) úprava vyjetých kolejí na travnaté ploše před kontejnerovým stáním v ulici Hermannova - BUDE REALIZOVÁNO
v jarních měsících
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.

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.

5.

Komise projednala s Městskou policií problematiku dlouhodobě odstaveného vozidla na parkovišti ul. Lazecká (u baru
Lazenka). Výsledek jednání o odstranění vozidla bude projednán na příštím jednání KMČ.

6.

Komisi byla předána zástupkyní obyvatel domů Dlouhá 40 a 42 p. Jaškovou stížnost na rušení nočního klidu v době
provozu letní předzahrádky herny ALFA. Komise předá vedení města doporučení nepovolit nebo výrazně omezit
provoz předzahrádky z důvodu nevhodného umístění uprostřed sídliště. Herna funguje s nepřetržitým provozem a
často dochází k rušení nočního klidu po 22.00 hod. Dalším důvodem je bezpečnost chodců, když předzahrádka
značně znemožňuje průchod na chodníku, jehož výraznou část zabírá.

7.

Komisi byl předán podnět k úpravě keřů u přechodu pro chodce na ulici Dlouhá (od lávky přes Mlýnský potok z ulice
Vlkova). Vzrostlé keře brání řidičům ve výhledu na chodce chystající se přejít přes přechod.

8.

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:
2
- část parc. č. 231/5 ostatní pl. o výměře 129 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- jedná se o pozemek v blízkosti ulici Synkova a bude sloužit jako zeleninová zahrádka
2

Komise SOUHLASÍ s možnými budoucími pronájmy pozemků parc. č. 231/5, ostatní plocha o výměře 2750 m v k.ú.
Lazce, obec Olomouc za účelem využívání zeleninových zahrádek.

Příští jednání komise se bude konat dne 09.03.2010 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.

Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník
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