
ZÁPIS 
Komise městské části Lazce 

8.4.2014 
 
 

Přítomni: Jan Bardoň, Pavel Foretník, Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Hana Labská, Marta Mrázková, Radim Schubert, 
Lukáš Studený, Jan Tomášek, Štěpán Vítek 

Omluveni: Jiří Čedroň  
Hosté: Městská policie, Policie ČR, p. Jašek, cca 30 obyvatel a majitelů nemovitostí lokality Na Letné 
 

1.  Komise projednala návrh změny nového územního plánu č. 06–02. Projednávání se zúčastnilo asi 30 obyvatel a majitelů 
nemovitostí lokality Na Letné, které se změna týká. Diskutovalo se o případných negativních dopadech při schválení změny 
územního plánu. Obyvatelé se obávají především zhoršení životních podmínek, zvýšení intenzity dopravy a zastavění klidové 
zóny. Naopak navrhují zachování zeleně a rekreačního charakteru plochy. Komise s řadou námitek a obav občanů souhlasí 
a žádá Magistrát města Olomouce o vypracování regulačního plánu pro danou lokalitu, se zahrnutím pravostranného nábřeží řeky 
Moravy. Regulační plán by měl definovat řešení veřejného prostranství a organizaci dopravy, s upřednostněním pěší a cyklistické 
dopravy. Důraz by měl klást na zachování rekreačního charakteru nábřeží řeky Moravy a na maximální využití rekreačního 
potenciálu a atraktivity nábřeží i v souvislosti s národní kulturní památkou Klášterního Hradiska.  
Komise m ěstské části doporu čuje navrhovanou zm ěnu územního plánu č. 06–02 zamítnout a požaduje vypracování 
a schválení regula čního plánu. 

 

2.  Komise souhlasí s předloženým návrhem zjednosměrnění ulic Helceletova, Kubíčkova, části ulic Na Struze, Vlkova 
a Boleslavova, při zachování obousměrného provozu v části ulice Na Struze a obráceném směrování jednosměrky v ulici 
Dobrovského, který vyplynul z veřejného projednání 20.3.2014. Nový návrh byl již projednán s dopravním inspektorátem Policie 
ČR, v současné době je vyvěšen na úřední desce. 

 

3.  Komise nesouhlasí s udělením výjimky z tonážního omezení ve Florykově ulici, které by umožňovalo vjezd vozidel nad 20t 
v rámci probíhajících prací při realizaci dětského centra, z důvodu nevhodného a špatného stavu a parametrů této komunikace. 

 

4.  Komise projednala cenovou nabídku Technických služeb města Olomouce a rozhodla o realizaci oprav v lokalitách: 
- Bořivojova _předlažba chodníku od č.12 po křižovatku s ul. Boleslavova 
- Vlkova 21-31 _předlažba a vyrovnání chodníku po lávku přes Mlýnský potok 
- Na Letné 47 _oprava povrchu 
- Řezáčova 10-14 _oprava chodníku u zadních vchodů | bude realizováno v roce 2015 
- Na Letné 31 _oprava chodníku u vchodu 
- Lazecká 18 _oprava klapaček 
 

Komise eviduje další požadavky na opravy komunikací:  
- chodník podél domu Václava III. 12-16 _předáno odboru dopravy | bude realizováno v roce 2015 
- komunikace od ulice Lazecká (zastávka Lazce) k ulici Hermannova a ulice Synkova _předáno odboru dopravy 
- opravu chodníku a odvodnění vozovky ve vnitrobloku před domem Dlouhá 44 _předáno odboru dopravy 
- Dlouhá - samoobsluha Hruška _vybudování nového chodníku mezi obchodem a restaurací Na Dlouhé směrem na parkoviště 
 

5. Komise žádá o: 
- vyznačení žlutých čar zamezující parkování vozidel při ústí chodníků na vozovku v ulici Bořivojova _předáno odboru dopravy 
- opravu a výměnu dřevěných částí laviček v parčíku Na Letné _předáno odboru životního prostředí 
- instalaci (resp. opravu) odpadkového koše u lávky ke Klášternímu Hradisku 
- odstranění koberce u lávky přes Mlýnský potok na levém břehu u ulice Bořivojova _ provedeno 
- realizaci zastřešení autobusových zastávek Finanční úřad a Lazce (směr od centra) _zpracovává se projektová dokumentace 
- úpravu zeleně kolem domu Urxova 5-11 (ořez keřů u sušáků prádla) _předáno TSMO 
- opravu vývěsky s mapou sídliště na křižovatce ulic Na Letné a Urxova 
- vyčištění části chodníku porostlého trávou na ulici Lazecká k ulici Synkova _provedeno 
- 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 _předáno TSMO 
- vyčištění části chodníku porostlého trávou na ulici Urxova 13 _provedeno 
- ořez větví u chodníku v ulici Kubíčkova _provedeno 
- ořez větví při ulici Dobrovského, větve brání výhledu do dopravního zrcadla z ulice Dlouhá _provedeno 
- změnu dopravního značení (zrušení zákazu vjezdu) ve spojnici hlavní a vedlejší ulice Dobrovského (naproti budovy DPMO) 

_nebude provedeno, komunikace je stále využívána dopravním podnikem  
- 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) _provedeno  
- skácení suchého smrku za budovou Mammacentra _provedeno 
- úprava keřů podél chodníku kolem domu Urxova 13 _provedeno 
- úprava a ořez stromů podél chodníku u parkoviště u domu Na Letné 29 směrem k lávce ke Klášternímu Hradisku _provedeno 

 

6. Policie a Technické služby města Olomouce evidují vraky automobilů v ulicích: 
- Urxova (za Lazenkou) _provedeno  
- Na Letné (křižovatka s ulicí Hermannova) _plyne zákonná lhůta, následně bude vrak odtažen 

 

7. Policie vyšetřuje 2 případy úmyslného zapálení kontejnerů v ulicích Dlouhá (vnitroblok) a Lazecká (křižovatka s ulicí Urxova). 
 

 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. 

 

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. 



8.  Komise vytipovala lokality vhodné pro vybudování nových parkovacích míst : 
- Lazecká (před domy 44-50) _oprava povrchu vozovky a odstranění malé části travnaté plochy 
- Synkova (podél velké travnaté plochy) _odstranění malé části travnaté plochy, vybudování kolmého parkování 
- Lazecká (vnitroblok před domy 32-34) _odstranění malé části travnaté plochy, rozšíření plochy pro parkování 
- Urxova (vnitroblok před domy 5-7) _odstranění malého pásu trávníku, změna ze šikmého parkování na kolmé 
- Urxova (vedle domu 4) _odstranění malého pásu trávníku, pokračování v zálivu 
- Hermannova (podél hráze u Moravy, před FitCentrem GAMBARE a domem 2) _odstranění pásu trávníku, vykácení keřů 
- Na Letné (mezi ulicemi Dlouhá – Urxova) _zpracována studie 
- Dlouhá (zbourání bývalé kotelny) _vytvoření malého parkoviště 
- Dlouhá (vnitroblok před domy 40-48) _rozšíření plochy pro parkování, na místě nepoužívaného chodníku 
- Dobrovského (v jednosměrce, podél parčíku) _prověření možnosti šikmého stání 
- Synkova (před domem 3) _prověření vyhrazeného místa pro invalidy  
 

Komise žádá o nástřik parkovacích čar v prostorách velkých parkovišť (ulice Na Letné a Dlouhá) 
 

9. Komise navrhuje v ulici Hermannova doplnit dopravní značení zákazu vjezdu všem motorovým vozidlům dodatkovou tabulkou pro 
povolení vjezdu nájemníkům zahrádek, časové omezení na 30 minut, pouze pro vykládku a nakládku. Režim výjimky bude ještě 
projednán s odborem dopravy a Městskou policií. 

 

10. Komise NESOUHLASÍ se směnou parc. č.98/2 zahrada, o celkové výměře 8 406 m2 mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským potokem, 
(na pozemku se nachází zahrádkářská kolonie) za účelem stavby rodinných domů 

 

Komise SOUHLASÍ s pronájmem parc. č.101/1, zahrada, o celkové výměře 759 m2 ve vnitrobloku domů Václava III. 14, 16 
a Hanušova 2, 4 

 

11. V městských částech Lazce a Hejčín se bude od června budovat další trasa projektu Bezbariérová Olomouc. Jedná se o ulice 
Na Střelnici, Dolní Hejčínská a Ladova.  

 

12. Na Lazcích odstartoval pilotní projekt distribuce nádob na třídění papíru a plast ů v rodinné zástavb ě, zdarma umístěných na 
vlastním pozemku. Distribuce se uskutečnila 3.4.2014. Pokud jste nestihli adresný rozvoz sběrných nádob, můžete si 
nádoby vyzvednout osobně každé úterý nebo čtvrtek v 6:00–11:00 a 12:00–14:00 hodin v sídle Technických služeb 
Zamenhofova 34, Olomouc | paní Komárková | 603 192 522 
Noví zájemci se mohou stále hlásit na kontaktech Technických služeb | Ing. Lukáš Studený | 585 205 904 | studeny@tsmo.cz 

 

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

Komise vyzývá občany, aby termínu využili. Pravděpodobně se jedná o jedinou sběrovou sobotu v tomto roce na Lazcích. 
 

Celoročně mají občané možnost využít sběrové dvory  v Hodolanech (ulice Chelčického) a v Neředíně (za hřbitovem)  
provozní doba: pondělí – sobota 9:00 – 17:00 (přestávka 13:00 – 13:30) | neděle 9:00 – 13:00 

 
 
 
 

Příští jednání: úterý 13.5.2014 | 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sběrová sobota  
 

sobota 19. 4. 2014 | 8:00 – 13:00 
 

kontejnery budou přistaveny na rohu ulic: 
Urxova – Na Letné  
Veleslavínova – Václava III. 
 

Komise vyzývá občany, aby termínu využili.  
Pravděpodobně se jedná o jedinou sběrovou sobotu v tomto roce na Lazcích. 
 

Třídění papíru a plastů 
distribuce nádob v rodinné zástavbě 
 

nádoby si zájemci mohou vyzvednout osobn ě každé úterý nebo čtvrtek  
v 6:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00 hodin v sídle Technických služeb 
Zamenhofova 34, Olomouc | paní Komárková | 603 192 522 
 

noví zájemci se mohou hlásit na kontaktech Technických služeb 
Ing. Lukáš Studený | 585 205 904 | studeny@tsmo.cz 


