
Z Á P I S 
z jednání komise městské části Lazce 

konaného dne 12.07.2011 
 
 
 

Přítomni: Jan Bardoň, Jiří Čedroň, Jitka Fišerová, Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Petr Kunc, Hana Labská, 
Marta Mrázková, Radim Schubert, Lukáš Studený, Jan Tomášek 

Omluveni: Pavel Foretník, Jiří Lindner 
Hosté:  Městská policie, p. Zeidlerová, p. Látal, p. Zbraňková 
 
 

1. Komise na podnět občanů (p. Zeidlerová) rozhodla o zmapování hřišť a herních prvků na území sídliště Lazce. 
Po zhodnocení situace bude rozhodnuto o případném doplnění nebo vybudování nových hřišť. Dále byla komise 
požádána o vytipování městského prostoru, ve kterém by bylo možné zřídit prostory pro potřeby občanů 
(mateřské centrum, klub důchodců apod.) Komise k tomuto požadavku sděluje, že v městské části Lazce není 
takový městský prostor k dispozici. V majetku města jsou pouze některé bývalé výměníkové stanice, které bez 
náročných finančních úprav nelze pro tyto účely využít. 

 

2. Zástupce samosprávy domů Urxova 5 – 11 p. Látal, požádal komisi o opravu a předlažbu chodníků ke vstupům 
do zadních vchodů domů. O realizaci bude rozhodnuto na jednání komise dne 13.09. s ohledem na čerpání 
finančních prostředků z rozpočtu KMČ. 

 

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 předala případ odstaveného vozidla u Sportovní haly k dořešení odboru dopravy MMOl. 
 

5. Vyvrácený a nefunkční sloup veřejného osvětlení, který se nachází u přechodu pro chodce u kruhového objezdu 
u Finančního úřadu je v současné době opravován. 

 

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. Žádost byla postoupena Dopravnímu inspektorátu PČR.  

 

7. Požadavek komise 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, byl odborem životního 
prostředí předán Technickým službám. 

 

8. Komise zažádala 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 (RNDr. Zbraňková), 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 vyjád řila zásadní nesouhlas k zám ěru spole čnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. 
a doporu čuje Rad ě města Olomouc nevyhov ět žádosti o prodej a sm ěnu pozemk ů. 

 

12. Komise byla prostřednictvím jejího člena doc. MVDr. Jana Bardoně informována o PETICI PROTI PLÁNOVANÉ 
VÝSTAVBĚ OBYTNÉHO DOMU MEZI ULICÍ DLOUHÁ A DOMY č.489/36, 488/38 (problém vztahující se k bodu 
11 tohoto Zápisu). 

 

13. Komise informuje, že Městská policie byla odborem životního prostředí MMOl požádána o zvýšený dohled ve věci 
problematiky vybírání kontejnerů na papír. Dle § 4 odst. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů se za původce komunálního odpadu vznikajícího na území obce, které mají původ v činnosti 
fyzických osob, považuje obec, a proto jej nemůže žádný jiný občan z kontejnerů svévolně vybírat za účelem 
dalšího prodeje. Krádež papíru a poškození kontejnerů je tedy nutno vnímat jako poškozování majetku města. 

 

14. Komise předala odboru dopravy ke zhodnocení záměr vybudování kruhového objezdu na křižovatce ulic Dlouhá 
a Dobrovského (pod letním kinem). 

 

15.  Komise nesouhlasí s prodejem majetku statutárního města Olomouce: 
 - část parc. č. 21/1 ostatní plocha o výměře 1.160 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc  
 

 
Příští jednání komise se bude konat dne 13.09.2011 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé. 
 
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník               Schválil: Radim Schubert, předseda 

 

www.olomouc.eu/ lazce    emai l :  kmc07@olomouc.eu  


