ZÁPIS
Komise městské části Lazce
10.9.2013
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Jiří Čedroň, Pavel Foretník, Jakub Hájek, Marta Mrázková, Radim Schubert, Jan Tomášek
Jan Bardoň, Jarmila Fritscherová, Petr Kunc, Hana Labská, Lukáš Studený
Městská policie, Policie ČR, Hlavík, Zbraňková, Martinková, Ing. Gerhardová, Ph.D. (odbor koncepce a rozvoje MMOl),
Ing. Čech (Zahrada Olomouc)

1. Komise informuje, že Zastupitelstvo města Olomouce schválilo směnu bývalé kotelny na ulici Dlouhá ve vlastnictví Globe
Investment, s.r.o. za pozemek při ulici Slavonínské, včetně uhrazení cenového rozdílu statutárnímu městu Olomouc. Objekt je
zpět v majetku města a budeme hledat jeho další využití. Společnost Globe Investment bude svůj developerský projekt realizovat
v jiné části města.
2. Komise se zabývala návrhem zjednosměrnění ulic v lokalitě mezi Mlýnským potokem a ulicemi Dobrovského, Na Střelnici
a Lazecká, který vypracoval odbor dopravy MMOl na základě jednání s dopravním inspektorátem Policie ČR, Městskou policií,
odborem koncepce a rozvoje a dlouhodobé snahy komise vyřešit problematiku parkování v ulicích Helceletova a Kubíčkova.
Komise také obdržela přehled přestupků řešených Městskou policií v těchto ulicích v období 1.6.-5.9.2013, kde bylo řešeno
celkem 190 přestupků. Pan Hlavík opět sdělil své odmítavé stanovisko k předloženému řešení. Komise s návrhem souhlasí.
Komise se také zabývala požadavkem místních občanů na rozšíření placené zóny parkování na celou ulici Dobrovského (vedlejší
část ulice, rovnoběžná s hlavní). Komise se bude tímto zabývat po případné realizaci výše uvedeného návrhu.
3. Zástupci odboru koncepce a rozvoje MMOl a společnosti Zahrada Olomouc předložili studii náhradní výsadby a obnovy zeleně
v ulicích Dlouhá a Lazecká. Komise se studií souhlasí. O dalším postupu budeme informovat.
4. 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. Pan Kortiš pořídil novou aparaturu a nechal
si vypracovat studii o výpočtu hladin akustického tlaku při provozu fitcentra, z které vyplývá, že provoz nepřesahuje hladinu
hygienického limitu hluku. Komise projedná se stavebním úřadem kolaudaci příslušných prostor na provozování fitcentra.
5. Komise vytipovala lokality vhodné 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
Komise žádá o nástřik parkovacích čar v prostorách velkých parkovišť.
6. Komise žádá o:
- realizaci zastřešení autobusové zastávky Finanční úřad (směr od centra)
- opravu elektrické rozvodny u autobusové zastávky Finanční úřad (směr centrum)
- ořez větví při ulici Dobrovského, větve brání výhledu do dopravního zrcadla z ulice Dlouhá
- odstranění vraku automobilu u bývalé kotelny před domem Na Letné 35
- změnu dopravního značení na stezce pro chodce od lávky přes Mlýnský potok (od ulice Kubíčkova k ulice Dlouhá) na Stezku
pro chodce a cyklisty (označení C 10a)
- zarovnání (uříznutí) zbytku konstrukce sušáku mezi domy Synkova 4 a Lazecká 46 _předáno TSMO
- skácení suchého smrku za budovou Mammacentra _bude provedeno TSMO v zimním období 2013/14
- úprava keřů podél chodníku kolem domu Urxova 13 _bude provedeno TSMO v zimním období 2013/14
- úprava a ořez stromů podél chodníku u parkoviště před domem Na Letné 29 směrem k lávce ke Klášternímu Hradisku _bude
proveden ořez spodních větví (jasanů) na průchozí výšku a ořez větví keřů (černých bezů) zasahujících do chodníku
- 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 (směr od centra) _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
7. 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:
- na předzahrádce baru Trinity v ulici Na Letné z důvodu rušení nočního klidu
- 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

8. Komise 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 _provedeno
- 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
- 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
9. Komise informuje, že v městské části Lazce byl realizován pilotní projekt distribuce tašek na tříděný odpad. Adresná distribuce do
všech domácností se uskutečnila v termínu 25. - 26. června 2013. Bylo rozdáno přes 2.500 ks tašek menší velikosti, vhodné do
bytových domů o velikosti 25 cm šířka, 40 cm výška, 25 cm hloubka, z omyvatelného a částečně recyklovaného materiálu.
Jednalo se o společný projekt společnosti EKO-KOM, odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Olomouckého
kraje a Technických služeb města Olomouce.
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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10. Komise SOUHLASÍ s prodejem parc. č.12/34 orná půda, o výměře 58 m u fotbalového hřiště Sokol Černovír, pozemek je
dlouhodobě využíván žadatelem a majitelem sousedních pozemků.
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Komise SOUHLASÍ s prodejem parc. č.173/1 zahrada, o výměře 75 m podél řeky Moravy, při ul. Sládkova, pozemek je
dlouhodobě využíván žadatelkou a majitelkou sousedních pozemků.
Komise SOUHLASÍ se zřízením věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy na parc. č.128/4 ostatní plocha, u jezdeckého
areálu při ul. Lazecká.
11. Komise informuje o otevření Klubu seniorů na Lazcích, který se schází ve vlastních prostorách v areálu ZŠ Demlova
Zájemci o členství v Klubu seniorů se mohou přihlásit na níže uvedených kontaktech:
Jan Tomášek | předseda Klubu seniorů a člen KMČ Lazce | Na Letné 39, Olomouc | 777 812 138 | johntomasek@seznam.cz
Příští jednání: úterý 8.10.2013 | 18.00 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

Příští jednání KMČ
úterý 8. října 2013 | 18.00 hodin
Základní škola Demlova

Lazecká sklizeň
sobota 5. října 2013 | 15.00-17.00 hodin
parčík Na Letné
zábavná akce pro děti s bohatým programem

