ZÁPIS
Komise městské části Lazce
12.11.2013
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

1. Komise děkuje všem občanům bydlícím v lokalitě mezi Mlýnským potokem a ulicemi Dobrovského, Na Střelnici a Lazecká, kteří
se zapojili do ankety týkající se problematiky parkování v této oblasti. Z ankety vyplývá, že většina obyvatel si přeje
zjednosměrnění ulic a legalizaci parkování (jedná se o ulice Helceletova, Kubíčkova, Na Struze, části ulic Vlkova a Boleslavova).
Pro návrh se vyjádřilo 56 občanů. Naopak proti tomuto řešení, tedy pro plošný zákaz stání a parkování a ponechání současného
stavu s obousměrným provozem ve většině ulic, se vyslovilo 27 občanů.
Komise opět potvrdila souhlas s návrhem zjednosměrnění ulic, který vypracoval odbor dopravy MMOl na základě jednání
s dopravním inspektorátem Policie ČR, Městskou policií, odborem koncepce a rozvoje MMOl a to především z důvodu vyřešení
problematiky parkování a také zvýšení bezpečnosti v celé lokalitě. O dalším postupu budeme informovat.
2. 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. Komise hledá možné využití tohoto objektu.
3. 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 problémů volejte Městskou
policií 156 nebo Policii ČR 158.
4. 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.
5. Komise žádá o:
- opravu chodníku a odvodnění vozovky ve vnitrobloku před domem Dlouhá 44
- 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 _odstraněno
- 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
6. 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.
7. Komise SOUHLASÍ s možným budoucím pronájmem za účelem zeleninových zahrádek: parc. č.98/2 zahrada o výměře 8.406
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m , parc. č.67/1 zahrada o výměře 4.648 m (podél Mlýnského potoka), parc. č.231/5 ostatní plocha o výměře 2.750 m , parc.
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č.187/1 orná půda o výměře 2.157 m , parc. č.187/3 orná půda o výměře 263 m , parc. č.190/2 orná půda o výměře 640 m
(podél řeky Moravy za bývalým areálem Kovo-dřevo).
8. Rada města Olomouce dne 25.10.2013 odvolala na vlastní žádost člena komise Bc. Petra Kunce a jmenovala nového člena
Mgr. Bc. Štěpána Vítka. Předseda komise poděkoval Petru Kuncovi za odvedenou práci a aktivní přístup při jednáních KMČ Lazce.
Příští jednání: úterý 10.12.2013 | 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

