ZÁPIS
Komise městské části Lazce
16.12.2014
Přítomni:
Hosté:

Jan Bardoň, Jiří Čedroň, Pavel Fortník, Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Hana Labská, Marta Mrázková, Radim Schubert,
Lukáš Studený, Jan Tomášek, Štěpán Vítek
Městská policie, Policie ČR, p. Kauerová

1. Komise žádá o:
- prověření možnosti vybudování rodinného centra v objektu bývalé kotelny v ulici Dlouhá, zapojením do projektu Olomouc město
pro rodinu v rámci rodinné politiky statutárního města Olomouce
- prověření majetkoprávních vztahů bývalé trafiky při ulici Dlouhá u ústí chodníku k lávce
- změnu dopravního značení na stezce pro chodce (od přechodu pro chodce na ulici Dlouhá směrem k restauraci
a samoobsluze, podél parčíku, až k ulici Na Letné k břehu řeky Moravy) na Stezku pro chodce a cyklisty – označení C10a
_v současné době se zpracovává regulační plán sídliště na Lazcích, který bude řešit mimo jiné i případné rozšíření cyklostezek,
tento požadavek bude vyřešen po jeho schválení
- vyznačení žlutých čar zamezující parkování vozidel při ústí chodníků na vozovku v ulici Bořivojova _bude řešeno společně se
změnou dopravního značení v celé lokalitě, spolu s tzv. vystínováním křižovatek (zamezení parkování v křižovatkách)
- vyřešení místa pro kontejnery na tříděný odpad na rohu ulic Demlova a Hanušova _obyvatelé Rezidence Na Dlouhé budou mít
místo ve svém areálu, pro obyvatele domu Demlova 13–17 nabízí TSMO a odbor životního prostředí kontejnery na papír
a plasty v areálu dvora domu (předseda komise osloví společenství vlastníků), obyvatelé rodinných domů se mohou stále
zapojit do projektu třídění odpadu a získat zdarma nádoby na třídění papíru a plastů, současně bude upraven počet kontejnerů
na dalších místech ulice Demlova
- instalaci (resp. opravu) odpadkového koše u lávky ke Klášternímu Hradisku _koš nebude instalován z důvodu předchozího
častého ničení, současně jsou nedaleko tohoto místa další 3 koše a také stanoviště pro tříděný odpad
- vyčištění chodníku porostlého trávou na ulici Lazecká, od křižovatky s ulicí Urxova k dostihové dráze_provedeno
- shrabání posekané trávy z důvodu nepříjemného zápachu při tlení trávy (garáže ul. Urxova u Lazenky) _předáno TSMO
- ořez keřů a prorůstajících stromů v okrasných keřích u vchodu Dlouhá 42 _z keřů jalovců budou odstraněny náletové dřeviny
(práce budou provedeny v měsících leden až březen 2015)
- ořez keřů podél chodníku ulice Lazecká, u křižovatky s ulicí Dlouhá _z keřů tisů budou odstraněny náletové dřeviny včetně
škumy a popínavých dřevin (práce budou provedeny v měsících leden až březen 2015)
- úpravu keřů u sušáků prádla za domem Urxova 5–11 _část keřů pamelníků u sušáků se sníží na čípek a zamulčují se; u lip se
provede zdravotní ořez a zakrátí se převislé výhony (práce budou provedeny v měsících leden až březen 2015)
- opravu a výměnu dřevěných částí laviček v parčíku Na Letné _v průběhu zimního období se vyrobí dřevěné části sedáků a na
jaře 2015 se doplní a všechny natřou
- opravu vývěsky s mapou sídliště na křižovatce ulic Na Letné a Urxova
2. Předseda Schubert informoval o jednání ve společnosti DS+GEO projekt, která zpracovává řešení kolmých parkovacích stání
v ulici Na Letné (mezi ulicemi Dlouhá – Urxova). Původní návrh 35 míst byl rozšířen na 45. Stávající vozovka bude zúžena o 1m
na šířku 6m, parkovací stání budou zasahovat do travnatého pásu, který bude naopak v místech mezi stáními o 1m rozšířen,
bude provedena výsadba stromů i keřů, některé stávající dřeviny bude nutno vykácet (např. řada smrků za domy Zamykalova 2 a
4), rychlost v ulici bude snížena na 30km/h, její dodržování bude zajištěno dlouhým příčným prahem, místa pro osoby se
zdravotním postižením budou vyhrazena na stávajícím parkovišti. Akce by měla být realizována v roce 2015.
Komise vytipovala další lokality vhodné pro vybudování nových parkovacích míst:
- Dlouhá (vnitroblok před domy 40-48) _rozšíření plochy pro parkování, na místě nepoužívaného chodníku, řešení celého
vnitrobloku
- 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
- Dlouhá (zbourání bývalé kotelny) _vytvoření malého parkoviště
- Synkova (před domem 3) _prověření vyhrazeného místa pro invalidy
Komise žádá o nástřik parkovacích čar v prostorách velkých parkovišť (ulice Na Letné a Dlouhá)
3. Komise informuje, že byla zpracována projektová dokumentace na zastřešenou čekárnu na autobusové zastávce Finanční úřad
na ulici Lazecká (parc.č. 210/5). Bylo požádáno o územní souhlas (termín do konce listopadu 2014). Předpokládaný termín
realizace jaro 2015.
4. 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. Realizace dopravního značení spolu s tzv. vystínováním křižovatek (zamezení parkování v křižovatkách a při ústí
chodníků) by měla být realizována v roce 2015.

5. Komise žádá o prověření vraku na parkovišti před domem Na Letné 39 (světlezelený Favorit).
Městská policie na základě stížností občanů na častý nepořádek v ASOparku Na Střelnici je od června instalována mobilní
bezpečnostní kamera. Situace se v místě zklidnila.
Policie upozorňuje na zvýšený počet případů krádeží a vykrádání automobilů, především značek Škoda a Volkswagen.
Policie dále upozorňuje na zvýšený počet případů 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. Na základě rozhodnutí komise a po projednání s odborem dopravy Technické služby realizovali opravy v lokalitách:
- Bořivojova _předlažba chodníku od č.12 po křižovatku s ul. Boleslavova _provedeno
- Vlkova 21-31 _předlažba a vyrovnání chodníku po lávku přes Mlýnský potok _provedeno
- Na Letné 47 _oprava povrchu _provedeno
- Řezáčova 10-14 _oprava chodníku u zadních vchodů _bude realizováno v roce 2015
- Na Letné 31 _oprava chodníku u vchodu _provedeno
- Lazecká 18 _oprava klapaček _provedeno
- komunikace od ulice Lazecká (zastávka Lazce) k ulici Hermannova a ulice Synkova _provedeno
Komise eviduje další požadavky na opravy komunikací:
- opravu děr a nerovností vozovky v ulici Jiříčkova
- opravu zvlněného chodníku v blízkosti stromů v parčíku Na Letné
- opravu zbývající části chodníku mezi zdravotním střediskem a areálem ZŠ Demlova _předáno odboru dopravy
- chodník podél domu Václava III. 12-16 _předáno odboru dopravy | bude realizováno v roce 2015
- 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
- opravu chodníku podél parkoviště ulic Na Letné a Dlouhá
- předláždění chodníku před domem Lazecká 20 dlaždicemi 40x40cm
7. Komise žádá prověření dopravního omezení tonáže automobilů v ulici Dlouhá. Z důvodu nevyhovujícího stavu křižovatky s ulicí
Lazeckou, kde pravidelně dochází k poškozování chodníků, obrubníků i zeleného pásu.
8. Komise informuje o změně realizace trasy projektu Bezbariérová Olomouc. Z důvodu získání menší dotace se v tomto roce
vybuduje pouze úsek ulic Ladova a Dolní Hejčínská, úsek ulice Na Střelnici se bude realizovat pravděpodobně v roce 2015.

Příští jednání: úterý 13.1.2015 | 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

Bioodpad
omezení svozu bioodpadu v zimním období
Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu bude v zimním období
omezen na interval 1 x měsíčně.
termíny: vždy ve středu | 14.1.2015 | 11.2.2015 | 11.3.2015
K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu dojde
v průběhu března 2015.

Termíny jednání v roce 2015
Každé druhé úterý v měsíci, vždy v 18.00 hodin
Základní škola Demlova:
13. ledna, 10. února, 10. března, 14. dubna, 12. května,
9. června, 14. července, 8. září, 13. října, 10. listopadu,
8. prosince

