ZÁPIS
Komise městské části Lazce
12.2.2013
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

1. Komise žádá občany o zasílání podnětů na opravy chodníků a komunikací v městské části Lazce.
Své návrhy, prosím, zasílejte do 28. února 2013.
2. Komise žádá o:
- opravu značení a obrubníku na středovém ostrůvku vozovky ul. Lazecká u dostihové dráhy
- opravu propadlého chodníku na ulici Lazecká (podél domu ul Florykova 2) _řeší odbor dopravy
- opravu krytu el. rozvodny u autobusové zastávky Finanční úřad na ulici Lazecká (směr do centra města)
- rekultivaci travnaté plochy vedle chodníku u Bar&Herna na ul. Dlouhá (vedle samoobsluhy Hruška)
- vyčištění části chodníku porostlého trávou podél parkoviště u křižovatky ulic Dlouhá x Na Letné
- opravu propadlé vozovky ul. Knechtlova x Zamykalova, která je po dešti z velké části pod vodou
- opravu dřevěného zábradlí u skluzavky na dětském hřišti ulice Hermannova _řeší odbor životního prostředí
- vyčištění části chodníku porostlého trávou na ulici Lazecká u kapličky _předáno TSMO
- odstranění odpadků v keřích u autobusové zastávky Finanční úřad _předáno TSMO
- opravu lavičky u pískoviště ve vnitrobloku ulice Na Letné _požadavek trvá, bude provedeno v jarních měsících
3. Předseda informoval komisi o opětovném 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 i v dalších letech vyjádřila
nesouhlasné stanovisko k prodeji a směně pozemků potřebné pro stavbu domu. Stanovisko komise bylo podpořeno také peticí
proti této stavbě.
Komise vyjadřuje zásadní nesouhlas k záměru společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. a doporučuje radě i zastupitelstvu
města nevyhovět žádosti o prodej a směnu pozemků.
4. Komise projednala Územní studii uspořádání křižovatky ulic Dobrovského - Dlouhá – Václava III, kterou zadal odbor koncepce
a rozvoje MMOl a vypracoval Ing. Petr Doležel - IDS+GEO projekt a A2 Architekti, s.r.o. Studie popisuje nevhodný stav
a nepřehlednost křižovatky (především nevhodné připojení ulice Dlouhá), které vedou k častým nehodám, snaží se řešit plynulý
výjezd autobusům MHD z ulice Václava III., bezpečný průchod pro pěší i průjezd cyklistů. Jako řešení je navrhována kruhová
křižovatka, zpracována ve čtyřech variantách. Byla vybrána jedna z variant a rozpracováno vedení inženýrských sítí
i architektonického řešení. Komise bude jednat s představiteli města o realizaci úprav křižovatky.
5. 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.
Policie se také zaměřuje na vybírání papíru z kontejnerů na tříděný odpad, což může být kvalifikováno jako krádež a tedy
přestupek, neboť obsah kontejnerů je majetkem statutárního města Olomouce.
6. Na základě požadavků občanů komise žádá Městskou policii o dohled nad dodržováním pořádku:
- na lavičce mezi domy Urxova 2 a Řezáčova 2, kde se schází mládež, znečišťuje a nevhodným chováním obtěžuje okolí
- u novinového stánku na ul. Urxova, kde je prodáván alkohol a zákazníci znečišťují okolí
7.

Komise informuje, že na území městské části Lazce budou provedeny rekonstrukce nebo doplnění herních prvků dětských hřišť:
- ul. Dlouhá: doplnění a výměna prvků pro děti 0–6 let _realizace 2013
- ul. Synkova (zelená plocha u zahrádek): hřiště pro teenagery _realizace 2012-2013
- ul. Urxova 5-11: doplnění herních prvků _realizace 2012
- areál ZŠ Demlova: komplexní rekonstrukce pro děti 6–12 let _nebude realizováno v roce 2013
Společnost Barevné zahrady ve spolupráci s komisí i občany zpracovává architektonickou studii dětských hřišť na území sídliště.
V první fázi zaměřené na hřiště v ul. Hermannova. Žádáme případné zájemce, kteří by se chtěli do příprav zapojit, aby nás
kontaktovali na níže uvedených kontaktech.

8. Komise informuje o omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2012 – březen 2013) na interval 1 x měsíčně.
Březnový termín: 13.3.2013. Více informací na www.olomouc.eu/bio
9. Komise informuje, že probíhají jednání s Magistrátem města Olomouce (odbory sociálních věcí, školství a stavební) a vedením
ZŠ Demlova o využití samostatných prostor v areálu ZŠ Demlova pro činnost Klubu seniorů, které budou dále využity pro jednání
komise a případně další aktivity (např: rodinné centrum). Podepsání nájemní smlouvy včetně ustanovení Klubu seniorů by se
mělo uskutečnit v jarních měsících.
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

Příští jednání: úterý 12.3.2013 | 17.00 hodin | Základní škola Demlova

Zapsal: Radim Schubert, předseda
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