ZÁPIS
Komise městské části Lazce
09.10.2012
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Jiří Čedroň, Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Marta Mrázková, Radim Schubert, Jan Tomášek
Jan Bardoň, Pavel Foretník, Petr Kunc, Hana Labská, Lukáš Studený
Městská policie

1.

Komise žádá o:
- odstranění laviček za domem Urxova 5, kde se schází mládež, znečišťuje a nevhodným chováním obtěžuje okolí
- opravu dřevěného zábradlí u skluzavky na dětském hřišti ulice Hermannova
- vyčištění části chodníku porostlého trávou na ulici Lazcecká u kapličky
- opravu přístřeší autobusové zastávky Lazce-kaple
- odstranění odpadků v keřích u autobusové zastávky Finanční úřad
- dohled nad uvedením vozovek, chodníků a zelených ploch, po dokončení staveb či výkopových pracích, do původního stavu (vozovka
ul. Lazecká u autobusové zastávky Finanční úřad a chodník naproti autobusové zastávce Lazce, chodník podél domu ul. Lazecká 27,
chodník a travnatý pás v ul. Kubíčkova)
- úpravu vozovky po provedených sondách ve Florykově ulici_požadavek trvá
- opravu lavičky u pískoviště ve vnitrobloku ulice Na Letné_požadavek trvá

2.

Komise informuje, že byly provedeny opravy chodníků 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

3.

Na základě požadavků občanů komise žádá Městskou policii o dohled nad dodržováním pořádku:
- u novinového stánku na ul. Urxova, kde je prodáván alkohol a zákazníci znečišťují okolí
- na lavičkách za domem Urxova 5, kde se schází mládež, znečišťuje a nevhodným chováním obtěžuje okolí
u domu Urxova 5 se zdržuje bezdomovec

4.

Komise informuje, že byly na sídlišti Lazce odstraněny kovové konstrukce na sušení prádla a nepoužívané klepače. Na základě vyjádření
domovních samospráv a občanů byly některé z nich zachovány a nově natřeny.

5.

Komise informuje, že je realizována další část úprav v rámci projektu Bezbariérová Olomouc na ulici Lazecká. Práce by měly být
dokončeno do 15. listopadu 2012.

6.

Ve věci problematiky parkování v ulici Helceletova předseda informoval o jednání s odborem dopravy, ze kterého vyplynul požadavek na
zpracování podkladů pro příp. rozšíření placené zóny parkování včetně řešení tzv. rezidentního parkování. Zjednosměrnění přilehlých
ulic se prozatím realizovat nebude. O dalším postupu budeme informovat.

7.

Komise informuje, že bylo vydáno platné územní rozhodnutí pro případnou realizaci Dětského zábavního centra v areálu bývalého Kovodřevo (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.

8.

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.

9.

Po projednání studie 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 a žádá zařadit realizaci stavby do rozpočtu města
na rok 2013.

10. Komise zmapovala stav dětských hřišť a herních prvků na území sídliště Lazce. Ve spolupráci se společností Barevné zahrady
zpracováváme architektonickou studii, která zahrnuje opravy a obnovu dětských hřišť na území sídliště. O dalším postupu budeme
informovat.
2

11. Komise SOUHLASÍ s pronájmem části parc. č. 21/14 zahrada o výměře 104 m (za domem Lazecká 65) pro účely zahrady.
2

Komise SOUHLASÍ s pronájmem části parc. č. 21/12 zahrada o výměře 36,4 m (za domem Lazecká 69) pro účely zahrady
2

Komise vyjadřuje OBECNÝ SOUHLAS s pronájmem parc. č. 98/2 zahrada o výměře 8.406 m (zahrady podél ul. Dlouhá a Mlýnským
2
potokem), parc. č. 67/1 zahrada o výměře 4.648 m (zahrady u ul. Kubíčkova a podél Mlýnského potoka), parc. č. 231/5 ostatní plocha
2
2
o výměře 2.750 m (zahrady u ul. Synkova a areálu Kovo-Dřevo), parc. č. 187/1 orná půda o výměře 2.157 m , parc. č. 187/3 orná půda
2
2
o výměře 263 m , parc. č. 190/2 orná půda o výměře 640 m (zahrady podél řeky Moravy a areálu Kovo-Dřevo), pro účely zahrad.
2

Komise BERE NA VĚDOMÍ směnu majetku budova č.p. 496 na pozemku parc. č. 606 zast. pl. o výměře 196 m a pozemek parc. č. 606
2
o výměře 196 m (bývalá kotelna na ul. Dlouhá) ve vlastnictví spol. GLOBE INVESTMENT CZ, s.r.o. za část pozemek parc. č. 308/130
2
2
orná půda o výměře 3.019 m a část pozemku parc. č. 308/139 orná půda o výměře 80 m v k. ú. Hejčíně ve vlastnictví statutárního
města Olomouc.
12. Komise vyzývá zájemce o členství v Klubu seniorů na Lazcích, aby se přihlásili na níže uvedených kontaktech:
Jan Tomášek | člen KMČ Lazce | Na Letné 39, Olomouc | 777 812 138 | johntomasek@seznam.cz
13. Policie upozorňuje na zvýšený počet případů vykrádání automobilů a vloupání do sklepů. V případě podezření na páchání této trestné
činnosti vyzývá občany k oznámení na linku 158.
14. Komise informuje o omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2012 – březen 2013) na interval 1 x měsíčně:
19.12.2012 | 16.1.2013 | 13.2.2013 | 13.3.2013
15. Upozorňujeme na změnu místa a času jednání komise, které se bude konat v úterý 13. listopadu 2012 od 17.00 hodin v budově
ZŠ Demlova (vchod se nachází vpravo, na boční straně budovy, naproti vchodu do školní jídelny).
Příští jednání: úterý 13.11.2012 | 17.00 hodin | Základní škola Demlova
Zapsal: Radim Schubert, předseda
www.facebook.com/Olomouc.Lazce | www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/lazce | email: kmc07@olomouc.eu

