ZÁPIS
z jednání komise městské části Lazce
konaného dne 14.06.2011
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Jan Bardoň, Jiří Čedroň, Jitka Fišerová, Pavel Foretník, Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Petr Kunc,
Hana Labská, Jiří Lindner, Marta Mrázková, Radim Schubert, Lukáš Studený, Jan Tomášek
Policie ČR, p. Kauerová, p. Martinková, p. Zbraňková, p. Skřivánek (Olomoucký Večerník)

1.

Komise na základě předložené cenové nabídky Technických služeb města Olomouce rozhodla o realizaci oprav:
ul. Kubíčkova (u domu č.1), ul. Černochova (u zahrady č.9), ul. Na Letné (před domem č.47), ul. Zamykalova
(u domu č.12 - oprava vpusti kanalizace), ul. Demlova a Klicperova, ul. Dlouhá (vedle domu č.40), ul. Lazecká
(před domem č.49 a č.55), ul. Lazecká (vedle domů č.46-48), ul. Krameriova (před domem č.3), ul. Tvrdíkova
(předlažba a přeasfaltování vozovky), ul. Na Letné (úprava a rozšíření vozovky kolem kontejnerového stání
ve vnitrobloku domů č. 29-33)

2.

Komise na základě předložené cenové nabídky Technických služeb města Olomouce rozhodla o úpravě terénu
a rozšíření příjezdu pro vozy Technických služeb a odstranění dopravní značky zákaz zastavení před domy
ul. Hermannova 2 - 4. Již dříve byla komisi předána petice a nesouhlasné stanovisko místních obyvatel týkající
se nevhodného umístění dopravní značky, která značně komplikovala parkování v této lokalitě. Předseda
Schubert se na této úpravě dohodl s odbory dopravy a životního prostředí.

3.

Komise na žádost Policie ČR zveřejnila ve vývěskách soupis a fotodokumentaci věcí pocházejících z trestné
činnosti. Tyto předměty byly odcizeny zejména z chodeb a mezipater panelových domů a jiných nezajištěných
prostor na sídlišti Lazce. Majitelé odcizených předmětů o ně mohou požádat Policii ČR. Nadále bude soupis s
fotodokumentací k dispozici také na stránkách www.olomouc.eu/lazce

4.

Městská policie řeší případ dlouhodobě odstaveného vozidla u Sportovní haly.

5.

Byla provedena oprava uvolněných a chybějících dlažebních kostek na kruhovém objezdu u Finančního úřadu.
Požadavek komise na odbor dopravy týkající se vyvráceného a nefunkčního sloup veřejného osvětlení, který
se nachází u přechodu pro chodce u kruhového objezdu je dále v řešení.

6.

Na základě požadavků občanů komise řeší s odborem dopravy a dopravním inspektorátem problematiku stání
automobilů na místech určené pro přecházení (napříč chodníků ústících do vozovky), které znemožňují přechod
chodcům, zvláště s kočárky, důchodcům a invalidům. Jedná se o řešení, které bude respektovat obecný problém
parkování na sídlištích, ale i průchodnost hlavních komunikačních tras chodců.

7.

Komise žádá odbor životního prostředí o ořezání keřů při ul. Lazecká, podél autobusové zastávky Finanční úřad
(ve směru od centra) a prořez větví stromů vedle domu ul. Na Letné 45, které výrazně zasahují do chodníku.

8.

Komise žádá o umístění cedule s označením ulice Lazecká na dům č. 2 (na rohu ulic Lazecká a Na Střelnici).

9.

Komise obdržela stížnost obyvatel domů přiléhajících k fitcentru Gambare, kteří si stěžují na výrazný hluk při
cvičení. Pověřeni k jednání s představiteli fitcentra jsou p. Labská a p. Schubert.

10.

Komise informuje, že byla uzavřena lávka pro pěší přes Mlýnský potok v blízkosti křižovatky ulic Dlouhá a
Dobrovského, z důvodu jejího havarijního stavu. Lávka je prozatím zahrnuta do seznamu investičních akcí
odboru investic pro rok 2012.

11.

Předseda informoval komisi o záměru společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. 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).
Nově ustavená komise vyjádřila zásadní nesouhlas k záměru společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o.
a doporučuje Radě města Olomouc nevyhovět žádosti o prodej a směnu pozemků.

12.

Na základě žádosti odboru dopravy a vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR komise souhlasí s návrhem
dopravního značení v ul. Lazecká (u Penzionu Garnet) spočívající v omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t.

13.

Komise souhlasí s pronájmem majetku statutárního města Olomouce:
2
- část parc. č. 231/5 ostatní plocha o výměře 129 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- pozemek se nachází při ul. Synkova, účel užívání: zeleninová zahrádka
Komise souhlasí s darováním majetku statutárního města Olomouce:
2
- část parc. č. 115/2 ostatní plocha o výměře 2 m v k. ú. Lazce, obec Olomouc
- pozemky se nacházejí při ul. Dobrovského, Na Střelnici, Studentská a Zámečnická, účel užívání: vybudování
kruhové křižovatky
- jedná se uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem a Olomouckým krajem

14.

Komise informuje, že v městské části Lazce byly umístěny kontejnery na třídění použitého textilu a obuvi:
Na Letné
u stanoviště tříděných složek Na Letné 47
U Sportovní haly
u stanoviště tříděných složek naproti LIDLu
Václava III.
u stanoviště tříděných složek u zastávky MHD

Příští jednání komise se bude konat dne 12.07.2011 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník
ww w.o lo m o u c. eu /l az c e

Schválil: Radim Schubert, předseda
em ai l: k m c0 7 @o l o m o u c .e u

