ZÁPIS
z jednání komise městské části Lazce
konaného dne 09.11.2010
Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Indruch, Bc. Kunc

Hosté:

Policie České republiky, Městská policie Olomouc, p. Lennert (zástupce obyvatel domů Lazecká 44 - 50),
Mgr. Macháček (zástupce obyvatel domů Hermannova 2 - 4)

1. Komise obdržela žádost obyvatel domů Lazecká 44 - 50 na vybudování nových parkovacích míst. Předseda Schubert
byl komisí pověřen jednáním se zástupcem žadatelů panem Lennertem a jednáním na odborech dopravy a životního
prostředí.
2. Komisi byla předána petice a nesouhlasné stanovisko obyvatel domů Hermannova 2 - 4 týkající se nevhodného umístění
dopravní značky zákaz zastavení (s omezenou platností pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hodin), která zde byla
instalována z důvodu vyvážení kontejnerů Technickými službami. Toto opatření výrazně omezuje parkování v lokalitě a
obyvatelé proto žádají odstranění dopravní značky a řešení zúženého místa, aby Technické služby při vyvážení odpadu
nepřejížděli zelený pás. Předseda Schubert byl komisí pověřen jednáním na odborech dopravy a životního prostředí.
3. Na základě požadavku komise bylo provedeno kompletní přeložení dlažby chodníku na rohu ulice Dlouhá x Lazecká a
dále před domem Jiříčkova 1. Odpadkový koš, který byl odstraněn v průběhu rekonstrukce, byl umístěn na stejné místo.
4. Komise informuje o instalaci dopravní značky zákaz stání na ulici Lazecká - od křižovatky ulice U Morávky po křižovatku
Na Střelnici. Automobily parkující v tomto úseku způsobovali velké komplikace v průjezdnosti a to zejména autobusů
městské hromadné dopravy. 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.
5. Svoz bioodpadu na Lazcích v roce 2010 probíhá v liché týdny vždy ve středu. Termíny posledního svozu bioodpadu
v letošním roce je 24.11.2010. Od následujícího týdne bude opět vyvážen směsný komunální odpad (klasické popelnice)
každý týden.
Zároveň upozorňujeme občany, kteří jsou zapojeni do projektu třídění bioodpadu, že v průběhu měsíce února 2011 bude
proveden mimořádný svoz bioodpadu. Konkrétní termíny pro jednotlivé lokality budou zveřejněny v lednových
Radničních listech. K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu března –
dubna 2011.
6. Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:
- parc. č. 98/2 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
pozemek se nachází při ulici Dlouhá (u Mlýnského potoka), účel využití: zahrada
7. Komise projednávala záměr Statutárního města prodat pozemek par. č. 240/1, ostatní plocha, par. č. 299, ostatní plocha,
část parc. č. 240/2, zahrada, parc. č. st. 668, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc obyvatelům
domů Dobrovského 354/24A,B, Bořivojova 10,12 a 14, Boleslavova 3. Na předmětném pozemku se nachází
zrekonstruovaný park ve vnitrobloku domů Bořivojova x Boleslavova x Dobrovského. Komise se na svém jednání
rozhodla vyžádat více podkladů, zejména pak výši prodejní ceny a záměr využití, na základě kterých k záměru zaujme
stanovisko.

Příští jednání komise se bude konat dne 14.12.2010 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník
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Schválil: Radim Schubert, předseda
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