ZÁPIS
z jednání komise městské části Lazce
konaného dne 14.02.2012
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Jan Bardoň, Jiří Čedroň, Jitka Fišerová, Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Petr Kunc, Hana Labská,
Marta Mrázková, Radim Schubert, Lukáš Studený, Jan Tomášek
Pavel Foretník
Mgr. Tomáš Musil - Městská policie, p. Šedá, p. Hlavík

1.

Obyvatelé ulice Florykova informovali komisi o nevyhovujícím stavu této komunikace pro průjezd nákladních automobilů, příp.
zvýšený provoz při realizaci Dětského zábavního centra v areálu bývalého Kovo-dřevo a dále o problematickém užívání
komunikace ze strany investora p. Gregůrka. V této souvislosti Technické služby města Olomouce upozornili
na neprůjezdnost vozů vyvážejících odpad z tohoto areálu. Předseda Schubert informoval o probíhajících jednání s odborem
dopravy MMOl, obyvateli ulice Florykova i panem Gregůrkem. Tato jednání budou dále pokračovat.

2.

Komise opakovaně projednala problematiku parkování v ulici Helceletova. Mgr. Tomáš Musil (velitel oddělení dopravní
služby Městské policie Olomouc) informoval o současném stavu a navrhl zjednosměrnění ulic Helceletova a Kubíčkova.
K návrhu se vyjádřili zástupci obyvatel ul. Helceletova p. Hlavík, který navrhuje zákaz parkování po obou stranách ulice a
p. Šedá, která s variantou zákazu stání zásadně nesouhlasí. Komise požádá odbor dopravy MMOl, jako správce
komunikace, o vypracování studie/dopravní analýzy ve věci návrhu zjednosměrnění ulic, na jejímž základě dále
rozhodne, příp. se obrátí s anketou na obyvatele dotčených ulic.

3.

Komise projednala studii zadanou odborem koncepce a rozvoje MMOl na vybudování parkoviště podél ulice Na Letné (od
křižovatky s ul. Urxova, po ul. Dlouhá), které je navrženo ve dvou variantách. Komise preferuje variantu kolmého stání
v počtu nových 35 parkovacích míst.

4.

Představitelům domovních samospráv bude doručena žádost o vyjádření k ponechání či případnému odstranění kovových
konstrukcí na sušení prádla a nepoužívaných klepačů na sídlišti Lazce. Komise ve spolupráci s Technickými službami
připravuje jejich odstranění, které bude realizováno na základě vyjádření obyvatel domů, která budou doručena
do stanoveného termínu 31. března 2012.

5.

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, před vchody domů Lazecká 32
a 34 a dále podél ul. Na Letné (podél řeky Moravy blízkosti garáží).

6.

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.

7.

p. Kauerová předala komisi petici na obnovu, rekultivaci a zvýšenou údržbu ASO parku při ulici Na Střelnici. Předseda
informoval o záměru společnosti LIDL Česká republika, která nabídla statutárnímu městu Olomouc investovat v tomto
roce1 milion korun do renovace zastaralých dětských hřišť. V nabídce šesti lokalit pro příp. realizaci je také ASO park.

8.

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

9.

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 – vybudování světelné
signalizace, lepší viditelnost silničního zrcadla (pořízení zrcadla s opatřením proti jínění a rosení). Odbor koncepce a rozvoje
MMOl zpracuje studii na řešení této křižovatky.

10.

Komise informuje o ukončení 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. Bude řešeno v jarních měsících.

11.

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. Bude řešeno v jarních měsících.

12.

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.
Zástupci samosprávy domů Lazecká 32, 34 p. Tesaříková a Ing. Žvátora požádali komisi o obnovu (rekultivaci) fotbalového
hřiště a odstranění nevyužívaného a nevyhovujícího pískoviště za domem Lazecká 32.

13.

Komise projednala žádost provozovatele restaurace Trinity (ulice Dlouhá 54a) o povolení sezónního provozu předzahrádky
v období 1.5. – 15.10.2012. Komise s provozem předzahrádky souhlasí.

14.

Komise žádá opravu kanalizační vpusti před domem Dlouhá 44, kde neodtéká dešťová voda.

15.

p. Tomášek informoval o jednání s Mgr. Zdislavem Dolečkem (vedoucí oddělení služeb seniorům a občanům se zdravotním
postižením, odboru sociálních věcí MMOl) o zřízení Klubu seniorů na Lazcích. Klub bude případně realizován na základě
zájmu seniorů naší městské části. Komise vyzývá případné zájemce o členství v Klubu seniorů, aby se přihlásili na jednom z
níže uvedených kontaktů v termínu do 31. března 2012:
Mgr. Zdislav Doleček | odbor sociálních věcí MMOl | Hálkova 20, Olomouc | 585 562 105 | zdislav.dolecek@olomouc.eu
Jan Tomášek | člen KMČ Lazce | Na Letné 39, Olomouc | 585 226 690 | johntomasek@seznam.cz

Příští jednání komise se bude konat dne 13.03.2012 v 18.00 hodin v Restauraci Na Dlouhé.
Zapsala: Jitka Fišerová, tajemník
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Schválil: Radim Schubert, předseda
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