ZÁPIS
z jednání komise městské části Lazce
konaného dne 14.12.2010
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
p. Daria Rambousková (zástupce obyvatel ulice Vahalíkova)

1.

Komise obdržela žádost obyvatel domů Lazecká 44 - 50 na vybudování nových parkovacích míst. Předseda
Schubert informoval o jednání s odbory koncepce a rozvoje, životního prostředí, investic a dopravy a o přípravě
projektu tzv. malá parkoviště, který bude pro městskou část Lazce zpracován. O dalším vývoji projektu bude
komise občany informovat.

2.

Komisi byla předána petice a nesouhlasné stanovisko obyvatel domů Hermannova 2 - 4 týkající se nevhodného
umístění dopravní značky zákaz zastavení. Předseda Schubert informoval o jednání s odbory dopravy a životního
prostředí, na kterém bylo dohodnuto odstranění dopravní značky zákaz zastavení (po – pá 8:00 – 16:00) a
úprava (rozšíření) příjezdu pro vozy Technických služeb.

3.

Policie ČR informuje občany o zvýšeném počtu krádeží ve sklepech a chodbách domů a žádá občany o větší
důraz na zabezpečení těchto prostor. V případě pohybu podezřelých osob ve společných prostorách domů lze
kdykoliv volat na linky 156 a 158.
Policie dále upozorňuje na zvýšený počet krádeží automobilů značky Škoda Octavia.

4.

K dotazu komise ohledně nepořádku v prostorách kontejnerových stání, způsobeným především bezdomovci,
informuje Městská policie, že pokud nedochází ke znečišťování veřejného prostranství (tzn. že odpad není
vyhazován na zem) není takový čin postihnutelný. Pokud ke znečišťování veřejného prostranství dochází, lze v
takových případech volat na linky 156 a 158.

5.

Komisi byla prostřednictvím p. Darie Rambouskové předána žádost obyvatel ulice Vahalíkova o provedení opravy
komunikace včetně chodníku na ulici Vahalíkova x roh ulice Florykova. Požadavek byl předán odboru dopravy a
dále o něm bude jednáno při investičních záměrech KMČ pro rok 2011 v jarních měsících.

6.

Komisi byla předána žádost Ing. Romana Chrenka o provedení opravy komunikace při vjezdu z ulice Lazecká do
ulice Tvrdíkova. Požadavek byl předán odboru dopravy a dále o něm bude jednáno při investičních záměrech
KMČ pro rok 2011 v jarních měsících.

7.

Komise na základě požadavků občanů zařadila do investičních záměrů KMČ pro rok 2011 vybudování chodníku
mezi budovou restaurace Na dlouhé a obchodem Hruška.

8.

Komise upozorňuje občany, že v lednových Radničních listech bude zveřejněn termín mimořádného svozu
bioodpadu, který proběhne předběžně v polovině února 2011.

9.

Komise informuje, že v roce 2010 byla provedena náhradní výsadba stromových alejí v ulicích Klicperova a
Hanušova. Vysazena byla višeň chloupkatá a hloh obecný. Tyto stromy v městském prostředí dorůstají do
maximální výšky 5 m.

10.

Komise SOUHLASÍ s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:
- parc. č. 98/2 zahrada o výměře 230 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
pozemek se nachází při ulici Dlouhá (u Mlýnského potoka), účel využití: zahrada

11.

Komise projednala 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 354/24 A, 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 neshodla na jednoznačném stanovisku, když hlasovala takto: pro: 4 proti: 3 zdržel se: 3

12.

Předseda informoval komisi o záměru společnosti Globe Investment vybudovat čtyřpodlažní bytový dům podél
ulice Dlouhá (na části pozemku bývalé výměníkové stanice). Komise již v říjnu 2009 vyjádřila nesouhlasné
stanovisko k prodeji a směně pozemků o celkové výměře 1.048m2. Nesouhlasné stanovisko vyjádřila také
většina dotčených orgánů (odbory životního prostředí a dopravy, majetkoprávní komise) a komise proto žádá
vedení města o přehodnocení záměru směny a prodeje pozemku.

Příští jednání komise se bude konat dne 11.01.2011 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník
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Schválil: Radim Schubert, předseda
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