ZÁPIS
z jednání komise městské části Lazce
konaného dne 13.07.2010
Přítomni:

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

Hosté:

Policie České republiky, Městská policie Olomouc

1. Na základě požadavku komise odbor dopravy schválil opravy havarijního stavu chodníků:
- roh ulic Dlouhá x Lazecká (uvolněné dlaždice)
- ulice Dlouhá před domem Jiříčkova 1 (uvolněné a chybějící dlaždice)
2. Na základě požadavků komise byly Technickými službami opraveny chodníky v lokalitách:
- ul. Dlouhá (u domu č. 2)
- ul. Václava III. (vyústění do ul. Černochovy)
- ul. Bořivojova (od křižovatky s ul. Boleslavova)
- ul. Lazecká (před domy č. 16 - 18)
- ul. Kubíčkova x Dobrovského (za přechodem pro chodce)
- ul. Kubíčkova x Helceletova
- most ulice Vlkova x Dlouhá (propadlé dlaždice na mostě)
3. Na žádost komise byla z jejího rozpočtu provedena rekultivace prostoru přiléhajícího k domu Lazecká 24 (odstraněny
zbytky starého pískoviště, vytrhány obrubníky a odstraněn starý asfaltový chodník). Dále byl vybudován spojovací
chodník a upravena travnatá plocha. Rekultivace byla realizována Technickými službami.
4. Byla provedena úprava vyjetých kolejí na travnaté ploše před kontejnerovým stáním v ulici Hermannova. Vyježděné
místo bylo osazeno obrubníky a zavezeno zeminou.
5. 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 – probíhá schvalovací proces. Dopravní značení by mělo být
instalováno v měsíci srpnu.
6. Dlouhodobě odstavená vozidla na parkovišti při ulici Lazecká a na ulici Kubíčkova byla odstraněna.
Městskou policí je dále řešeno další odstavené vozidlo v ulici U Sportovní haly.
7. Žádost o osazení odpadkového koše u pískoviště ve vnitrobloku domů Na Letné 45 - 49 a řešení problematiky vyjetých
kolejí na trávníku u odpadkového koše "u ořechu" (za trafikou na křižovatce ulic Dlouhá - Lazecká) bude dle informace
odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dořešeno v měsíci srpnu.
8. Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:
- parc. č. 70/2 zahrada o výměře 124 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- pozemek se nachází při ulici Na Struze (u Mlýnského potoka), účel využití: zahrada
9. Komise opět upozorňuje na nevhodnost umístění předzahrádky u bar/herny Alfa. Komise již dříve zaslala nesouhlasné
stanovisko odboru dopravy i věcně příslušnému náměstku primátora Mgr. Ščudlíkovi, ve kterém žádala předzahrádku
nepovolit nebo výrazně omezit její provoz z důvodu častého rušení nočního klidu a také z důvodu bezpečnosti chodců,
neboť předzahrádka značně omezuje průchod na chodníku. Rada města přesto provoz předzahrádky povolila. Předseda
komise Radim Schubert byl pověřen jednáním o dalším postupu. (viz přiložený dopis)
10. Svoz bioodpadu na Lazcích v roce 2010 probíhá v liché týdny vždy ve středu.
11. Komise upozorňuje na změnu termínu zářijového jednání, které se nebude konat v plánovaném termínu 14.09.2010, ale
předcházející úterý 07.09.2010.

Příští jednání komise se bude konat dne 07.09.2010 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník
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Schválil: Radim Schubert, předseda
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