
Z Á P I S 
Komise městské části Lazce 

10.07.2012 
 
 

Přítomni: Jiří Čedroň, Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Petr Kunc, Marta Mrázková, Radim Schubert, Jan Tomášek 
Omluveni: Jan Bardoň, Jitka Fišerová, Pavel Foretník, Hana Labská, Lukáš Studený 
Hosté: Městská Policie, p. Hlavík 
 
 

1. Komise upozorňuje na dopravní omezení spojené s výstavbou okružní křižovatky v ulicích Dobrovského, Na Střelnici, Studentská 
a Zámečnická. Více informací ve vývěskách a www.olomouc.eu. 

 

2. Komise předala odboru dopravy ke zhodnocení záměr vybudování kruhového objezdu na křižovatce ulic Dlouhá a Dobrovského, dále 
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.  

 

3. Komise informuje, že bylo vydáno platné územní rozhodnutí pro případnou realizaci Dětského zábavního centra v areálu bývalého Kovo-
dřevo (námitka obyvatel ulice Florykova byla Krajským úřadem zamítnuta). Obyvatelé ulice upozorňují na dlouhodobě nevyhovující stav 
této komunikace. Na základě šetření, které provedl odbor dopravy, byl potvrzen špatný technický stav podloží i samotné vozovky. Komise 
žádá provést okamžitou úpravu vozovky po provedených sondách. 

 

4. Ve věci problematiky parkování v ulici Helceletova předseda informoval o jednání, které se uskutečnilo 19.6.2012 přímo v ulici 
Helceletova se zástupci odboru dopravy, Městské policie a zástupců obyvatel a KMČ. O dalším postupu bude rozhodnuto na jednání 
s odborem dopravy. 

 

5.  Komise žádá o: 
- opravu a doplnění dlažebních kostek na kruhovém objezdu u Finančního úřadu_opraveno 
- opravu lavičky u pískoviště ve vnitrobloku ulice Na Letné 
- revizi a příp. opravu dřevěných prken u mostu ke Klášternímu Hradisku  

 

6. Komise projednala cenová nabídka Technických služeb na opravy chodníků a rozhodla o realizaci oprav v těchto lokalitách: 
 ul. Jiříčkova – u domu č.4 
 ul. Na Struze 10 
 ul. Lazecká 114 – směr k mostu Černovír 
 křižovatka ul. Urxova x Na Letné 
 Práce budou provedeny do konce měsíce července. 
 

7. Komise na základě vyjádření domovních samospráv ve věci ponechání či případného odstranění kovových konstrukcí na sušení prádla 
a nepoužívaných klepačů na sídlišti Lazce schválila předloženou cenovou nabídku Technických služeb. Současně bude ze zachovaných 
klepačů a sušáků odstraněn starý nátěr a budou nově natřeny. Práce budou provedeny do konce měsíce července. 

 

8.  Komise projednala studii zadanou odborem koncepce a rozvoje MMOl pro 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 35 parkovacích míst. 
O dalším vývoji bude komise informovat. 

 

9. Komise na základě vyjádření domovních samospráv ve věci ponechání či případného odstranění kovových konstrukcí na sušení prádla 
a nepoužívaných klepačů na sídlišti Lazce schválila předloženou cenovou nabídku Technických služeb. Současně bude ze zachovaných 
klepačů a sušáků odstraněn starý nátěr a budou nově natřeny. Práce budou provedeny do konce měsíce července. 

 

10. Komise požaduje realizaci dopravního značení (žluté čáry na vozovkách), které zamezuje stání automobilů na místech určené pro 
přecházení v ulici Bořivojova (u ústí ulice Na Střelnici) a žádá o obnovu původního značení (ul. Kubíčkova – u plakátovací plochy, 
ul. Urxova – u baru Lazenka, na rohu ulic Boleslavova a Lazecká). Komise vyzývá občany k vytipování dalších lokalit pro případnou 
realizaci tohoto značení. 

 

11.  Komise informuje, že v podzimních měsících bude realizována další část úprav v rámci projektu Bezbariérová Olomouc na ulici Lazecká  
 

12. 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. Z důvodu stále probíhající stavby nebylo možné tento termín dodržet. Nový termín prozatím nebyl určen. 

 

13. 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. Bude řešen stav a příp. obnova hřiště a fotbalových branek u domů Urxova 5-11 a Lazecká 32-34. 

 Na základě žádosti komise bude zpracována architektonická studie, která zahrne opravy a vybudování dětských hřišť na území sídliště 
Lazce. Po zpracování komise studii projedná a vybere lokality, jejichž realizaci zainvestuje z vlastních prostředků. 

 

14. Komise SOUHLASÍ s pronájmem parc. č. 24/9, ostatní plocha o výměře 90m2 (u lanového centra) pro účely zeleninové zahrádky. 
 

 Komise NESOUHLASÍ s prodejem parc. č. 70/2, zahrada o výměře 75m2 (ul. Na Struze, u lávky přes Mlýnský potok) pro výstavbu 3 garáží. 
 

 Komise SOUHLASÍ s pronájmem parc. č. 8, zahrada o výměře 8.322m2, parc. č. 297, ostatní plocha o výměře 1.122m2 (ul. Lazecká, 
u kapličky) pro vybudování volnočasového rekreačního centra Jezdecké akademie, o.p.s. za podmínek zachování stávající zeleně, 
dodržení účelu užívání (nikoliv jako parkoviště, …) 

 Komise NESOUHLASÍ s pronájmem parc. č. 128/4, ostatní plocha o výměře 176m2, z důvodu zachování přístupové cesty. 
 

15. Komise vyzývá zájemce o zřízení Klubu senior ů na Lazcích , aby se přihlásili na níže uvedených kontaktech: 
 Jan Tomášek | člen KMČ Lazce | Na Letné 39, Olomouc | 777 812 138 | johntomasek@seznam.cz 
 

16. Policie ČR upozor ňuje na zvýšený po čet případů vykrádání automobil ů a vloupání do sklep ů. V případě podezření na páchání 
této trestné činnosti vyzývá občany k oznámení na linku 158.  

 
 

17. Upozorňujeme na změnu místa a času jednání komise, které se bude konat v úterý 11. září 2012 od 17.00 hodin v budově ZŠ Demlova. 
 
 

Příští jednání: úterý 11.09.2012 | 17.00 hodin | Základní škola Demlova . 
 
 

Zapsal: Radim Schubert, předseda 
 
 

www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-cast i / l azce   emai l :  kmc07@olomouc .eu  


