
Z Á P I S 
z jednání komise městské části Lazce 

konaného dne 12.12.2011 
 

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

Omluveni: Jan Bardoň, Petr Kunc 
Hosté:  --- 
 

1. Zastupitelstvo města Olomouce zamítlo společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. prodej a směnu pozemků 
ve vlastnictví statutárního města potřebných k vybudování čtyřpodlažního bytového domu podél ulice Dlouhá. Stavba 
se tedy nebude realizovat. Komise již v říjnu 2009 vyjádřila zásadní nesouhlasné stanovisko k tomuto záměru, které 
podpořila také petice proti výstavbě domu. 

 

2.  Komise informuje o realizaci stavebních úprav v rámci projektu Bezbariérová Olomouc na křižovatce ulic Na Střelnici - 
Lazecká a dále v ulici Lazecká. Na základě podnětů občanů komise diskutovala o kvalitě provedených stavebních 
úprav, které vyhodnotila jako nedostatečné. Toto stanovisko komise předá odboru investic MMOl. 

 

3.  Komise požádala odbor stavební a dopravy o dohled nad uvedením chodníků a zelených ploch na rohu ulic 
Helceletova a Kubíčkova do původního stavu, v důsledku probíhající stavby zde došlo k poškození chodníku 
i trávníků. Odbor dopravy MMOl jako zástupce vlastníka místních komunikací vyzval společnost, která provádí 
stavbu, k uvedení komunikací do původního stavu a to v termínu do 31.01.2012. 

 

4. Komise zmapovala stav dětských hřišť a herních prvků na území sídliště Lazce. Členové komise p. Schubert, p. Hájek 
a zástupce veřejnosti p. Zeidlerová vytipovali místa, kde budou doplněny herní prvky, komise požádala o doplnění 
herních prvků, laviček a zeleně na dětském hřišti při ulici Hermannova a o odstranění laviček a kovové průlezky při ulici 
Synkova. Požadavky byly předány na odbor životního prostředí a budou realizovány na jaře příštího roku. 

 

5. Komise informuje o záměru vybudování Dětského zábavního centra Radost v areálu bývalého Kovo-dřevo, při ulici 
Florykova. Komise souhlasí s doplněním dodatkové tabulky k dopravní značce zákaz vjezdu nákladním vozidlům 
(mimo TSMO) o text: "mimo zásobování zábavního centra do 3,5 t" v ulicích Florykova a Lazecká. 

 

6.  Předseda komise informoval o jednání na odboru koncepce a rozvoje MMOl, který pracuje na studii pro vybudování 
parkoviště podél ulice Na Letné (od křižovatky s ul. Urxova, po ul. Dlouhá). Studie bude ve dvou variantách 
představena na lednovém jednání komise. 

 

7.  Komise informuje, že bylo na třech místech realizováno dopravní značení (žluté čáry na vozovkách), které zamezuje 
stání automobilů na místech určené pro přecházení (ul. Kubíčkova – u plakátovací plochy, ul. Urxova – u baru 
Lazenka, na rohu ulic Boleslavova a Lazecká).  
Komise vyzývá občany k vytipování lokalit pro případnou další realizaci tohoto značení. 

 

8. Komise urguje ořezání keřů při ul. Lazecká, podél autobusové zastávky Finanční úřad (ve směru od centra) a prořez 
větví stromů podél domu ul. Na Letné 45, které výrazně zasahují do chodníku. Nově žádá o prořez stromů a keřů u 
domu Urxova 13, břízy mezi domy Řezáčova 2 – 4, kontejnerového stání před ul. Dlouhá 40, 42, 48, 58 a podél ul. Na 
Letné (podél řeky Moravy blízkosti garáží). 

 

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

10. Komise předala odboru dopravy ke zhodnocení záměr vybudování kruhového objezdu na křižovatce ulic Dlouhá 
a Dobrovského (pod letním kinem). Komise diskutovala o příp. dalších návrzích řešení křižovatky - světelná 
signalizace, lepší viditelnost silničního zrcadla (pořízení zrcadla s opatřením proti jínění a rosení). 

 

11. 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. 

  

12. Komise ve spolupráci s Technickými službami odstraní nepoužívané klepače a kovové konstrukce na sušení prádla 
na  sídliště Lazce. Žádáme majitele a zástupce samospráv domů, aby se vyjádřili k zachování či odstranění sušáků 
v blízkosti jejich domů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání komise se bude konat dne 10.01.2012 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  


