
ZÁPIS 
Komise městské části Lazce 

11.2.2014 
 
 

Přítomni: Jiří Čedroň, Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Hana Labská, Marta Mrázková, Radim Schubert, Lukáš Studený, 
Jan Tomášek, Štěpán Vítek 

Omluveni: Jan Bardoň, Pavel Foretník 
Hosté: Městská policie, Policie ČR, p. Hlavík, p. Hlavík ml., p. Kauerová 
 

1.  Pozvánka na ve řejné projednání  
Z důvodů připravované změny dopravní situace týkající se zjednosměrnění ulic Helceletova, Kubíčkova, Na Struze, části ulic 
Vlkova a Boleslavova zveme občany na veřejné projednání, které se uskuteční ve čtvrtek 20.3.2014 v 16:00 hodin ve velkém 
zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.  

 

2.  Komise eviduje požadavky na opravy komunikací v roce 2014: 
- chodník u domu Lazecká 18 
- chodník před vchodem domu Řezáčova 10 
- chodník podél domu Václava III. 12-16 
- komunikace od ulice Lazecká (zastávka Lazce) k ulici Hermannova 
- opravu chodníku a odvodnění vozovky ve vnitrobloku před domem Dlouhá 44 _předáno odboru dopravy 
- chodník před vchodem domu Na Letné 31 _předáno odboru dopravy 
- chodník před vchodem domu Na Letné 47 _předáno TSMO 
- 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 
 

3. Komise žádá o: 
- realizaci zastřešení autobusových zastávek Finanční úřad a Lazce (směr od centra) 
- úpravu zeleně kolem domu Urxova 5-11 (ořez keřů, likvidace vyvráceného stromu) 
- ořez větví u chodníku v ulici Kubíčkova 
- ořez větví při ulici Dobrovského, větve brání výhledu do dopravního zrcadla z ulice Dlouhá 
- zabezpečení dveří do objektu bývalé kotelny na ulici Dlouhá 
- opravu elektrické rozvodny u autobusové zastávky Finanční úřad (směr centrum) 
- změnu dopravního značení (zrušení zákazu vjezdu) ve spojnici hlavní a vedlejší ulice Dobrovského (naproti budovy DPMO) 
- 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 

 

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 (ulice Na Letné a Dlouhá) 

 

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. Komise SOUHLASÍ s koupí parc. č.321 ostatní plocha, o výměře 30 m2 při ulici Dlouhá, ve vlastnictví RWE GasNet, s.r.o. 
 

Komise SOUHLASÍ s pronájmem parc. č.12/1, č.111/2, č.127/7 ostatní plocha, o celkové výměře 494 m2 při ul. Tvrdíkova, podél 
řeky Moravy 

 

7. SMOl a TSMO provedli průzkum zájmu o pilotní projekt distribuce nádob na třídění papíru a plast ů v rodinné zástavb ě na 
Lazcích, zdarma umístěných na vlastním pozemku. V první fázi se přihlásilo přes 210 domácností. Noví zájemci se mohou hlásit 
na kontaktech Technických služeb města Olomouce | Ing. Lukáš Studený | 585 205 904 | studeny@tsmo.cz 

 

8. Sběrová sobota  proběhne 19. dubna 2014 | 8.00 -13.00 hodin 
Kontejnery budou umístěny na 2 stanovištích: roh ulic Urxova - Na Letné  |  roh ulic Veleslavínova - Václava III 

 
 
 
 
 
 

Příští jednání: úterý 11.3.2014 | 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 


