ZÁPIS
Komise městské části Lazce
7.5.2013
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

1. Komise se zabývala vytipováním vhodných lokalit pro vybudování nových parkovacích míst:
- Lazecká 44 - 50 _oprava povrchu vozovky a odstranění části travnaté plochy (zrušení dopravního značení zákazu stání)
- Na Letné (mezi ulicemi Dlouhá - Urxova) _zpracována studie
- Synkova (podél velké travnaté plochy) _vybudování kolmého parkování
- Synkova (před domy 11-15) _rozšíření plochy pro parkování
- Lazecká (vnitroblok před domy 32-34) _rozšíření plochy pro parkování
- Dlouhá (vnitroblok před domy 40-48) _rozšíření plochy pro parkování
- Hermannova (podél hráze u Moravy, před FitCentrem GAMBARE a domem 2) _rozšíření plochy pro parkování
2. Na základě opětovných stížností občanů, komise žádá jednatele FitCentra GAMBARE, aby zajistil snížení hlasitosti hudby
i pokynů instruktorů při cvičení aerobiku a zumby, nebo alespoň při cvičení zavíral okna. V případě, že problém nebude řešen,
budeme jednat s Městskou policií a Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje.
3. Komise informuje, že je připravována další trasa projektu Bezbariérová Olomouc, která vede od křižovatky ulic Na Střelnici Lazecká směrem k Hejčínu, přes ul. Dolní hejčínská a Ladova.
4. Komise děkuje Radě města Olomouce, že při schválování předzahrádky Bar-herny ALFA v ulici Dlouhá 32 přijala naše
doporučení, aby byla zachována stávající průchodnost chodníku a předzahrádka byla zmenšena.
5. Komise žádá o:
- opravu chybějících dlažebních kostek na ulici Lazecká při ústí do ulice Na Střelnici _předáno odboru dopravy
- skácení suchého smrku za budovou Mammacentra_předáno odboru životního prostředí
- úprava keřů podél chodníku kolem domu Urxova 13 _předáno odboru životního prostředí
- úprava a ořez stromů podél chodníku u parkoviště před domem Na Letné 29 směrem k lávce ke Klášternímu Hradisku
- instalaci koše na psí exkrementy v lokalitě křižovatky ulic Vlkova a Na struze
- opravu vývěsky s mapou sídliště na křižovatce ulic Na Letné a Urxova
- vyčištění části chodníku porostlého trávou na ulici Lazecká u kapličky _předáno TSMO
- vyčištění části chodníku porostlého trávou podél parkoviště u křižovatky ulic Dlouhá x Na Letné
- vyčištění části chodníku porostlého trávou na ulici Urxova 13 _předáno TSMO
- odstranění odpadků v keřích u autobusové zastávky Finanční úřad _předáno TSMO
- opravu obrubníku na středovém ostrůvku vozovky ul. Lazecká u dostihové dráhy _předáno odboru dopravy
- opravu lavičky u pískoviště ve vnitrobloku ulice Na Letné _požadavek stále trvá
6. Komise ZÁSADNĚ NESOUHLASÍ s dlouhodobým pronájmem majetku statutárního města Olomouce části pozemku parc. č. 287
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ostatní plocha o výměře 1.071 m , ani se záměrem společnosti Globe Investment, s.r.o. výstavby bytového domu podél ulice
Dlouhá a doporučuje radě i zastupitelstvu města nevyhovět této žádosti. Komise již v říjnu 2009 i v dalších letech vyjádřila
nesouhlasné stanovisko k prodeji či směně pozemků potřebné pro stavbu domu. Stanovisko komise bylo podpořeno již druhou
peticí proti této stavbě. Komise zaslala své stanovisko i s vysvětlením členům Rady města Olomouce.
7. Komise projednala cenovou nabídku Technických služeb města Olomouce a rozhodla o realizaci oprav v lokalitách:
- Bořivojova 2-12 _předlažba chodníku od rohu ul. Na Střelnici od květinářství po konec domu č.12 - provedeno
- Vlkova 21-31 _předlažba a vyrovnání chodníku po lávku přes Mlýnský potok
Komise informuje, že odbor dopravy MMOl bude v roce 2013 dále realizovat opravy chodníků a komunikací v lokalitách:
- Bořivojova 1 _oprava chodníku podél restaurace Blues&Rock Café
- Dlouhá 40-46 _oprava chodníků ke vchodům na straně od parku - provedeno
- Na Letné _lokální oprava komunikace (výtluky) od Bristolu po ul. Václava III. - provedeno
- Na Letné 29 _oprava chodníku u zadního vchodu do domu
- Na Letné 55-59 _oprava chodníku a vchodů na straně od parku na straně od parku
- Synkova 8 _lokální oprava živičných chodníků v prostoru křižovatky s ul. Urxova - provedeno
- U Sportovní haly 3 _směrem ke stadionu (klapačky) - provedeno
- Urxova 2 _propad chodníku před vchodem domu
- Urxova 19 _chodník k parkovišti
- Urxova Jiříčkova _opravy chodníků - provedeno
- Řezáčova 4 _oprava výtluku chodníku - provedeno
Komise se dále bude zabývat lokalitami:
- Lazecká 44-50 _oprava povrchu vozovky a odstranění části travnaté plochy (zrušení dopravního značení zákazu stání)
- Lokalita ul. Na Letné 11-15 _velmi špatné odvodnění vozovky a stavu chodníků - provedeno
- parčík Na Letné _špatné odvodnění chodníku (zámkové dlažby) v blízkosti herny
- Lazecká 34 _vybudování nového chodníku
- Dlouhá - samoobsluha Hruška _vybudování nového chodníku mezi obchodem a restaurací Na Dlouhé na parkoviště

8. Komise informuje, že odbor koncepce a rozvoje MMOl byl pověřen jednáním s představiteli Olomouckého kraje o možnosti další
spolupráce při přípravě stavby křižovatky ulic Dobrovského - Dlouhá - Václava III. Zatím byla vytvořena studie, která 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.
9. 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.
Na základě požadavků občanů komise žádá Městskou policii o dohled nad dodržováním pořádku:
- v prostorách ASO parku při ul. Na Střelnici, kvůli osobám požívajícím alkohol a znečišťujícím okolí
- 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
10. 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
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.
11. 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). Vyřešení formálních záležitostí, včetně ustanovení Klubu seniorů by se
mělo uskutečnit nejpozději v měsíci červnu 2013.
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
12. Komise informuje, že v městské části Lazce bude realizován pilotní projekt distribuce tašek na tříděný odpad. Adresná distribuce
do všech domácností by se měla uskutečnit v termínu 24.-30. června 2013. Bude se jednat o tašky menší velikosti, vhodné do
bytových domů o velikosti 25 cm šířka, 40 cm výška, 25 cm hloubka, z omyvatelného a částečně recyklovaného materiálu. Jedná
se o společný projekt společnosti EKO-KOM, odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Olomouckého kraje
a Technických služeb města Olomouce. O podrobnostech budeme informovat.
Součástí projektu je vytipování případných dalších lokalit pro stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, žádáme proto občany
o pomoc při hledání těchto lokalit.
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13. Komise SOUHLASÍ s pronájmem části parc. č.21/1 ostatní plocha, o výměře 380m za domy při ul. Lazecká, směrem
k Lanovému centru, za účelem zřízení výběhu pro koně.
Příští jednání: úterý 11.6.2013 | 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

Bioodpad
v roce 2013 bude v městské části Lazce
pravidelný svoz bioodpadu prováděn
každou lichou středu
www.olomouc.eu/bio

Tašky na tříděný odpad
v městské části Lazce bude realizován
pilotní projekt distribuce tašek na tříděný odpad
24.-30. června 2013_proběhne adresná distribuce
do všech domácností

