ZÁPIS
Komise městské části Lazce
12.5.2015
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Miroslav Behro, Jiří Čedroň, Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Pavel Jašek, Vítezslava Kauerová, Hana Labská,
Radim Lindner, Radim Schubert, Lukáš Studený, Štěpán Vítek
Jan Bardoň, Antonie Jadrná
Městská policie

1. Komise žádá o:
- obnovu lávky spojující ulice Dlouhá a Dobrovského z důvodu nevhodného a nebezpečného průchodu pro chodce přes úzký
chodník na mostě ulice Dobrovského. Jednáním s odborem dopravy byli pověřeni členové komise Jašek a Schubert.
- vysazení aleje v travnatém pásu ulice Na Letné mezi křižovatkou s ulicí Václava III. po most u Bristolu s odborem dopravy byli
pověřeni členové komise Kauerová a Schubert.
- změnu dopravního značení ulice Urxova před domy 5–19, jedná se o zjednosměrnění části ulice z důvodu bezpečnosti
a plynulého průjezdu vozidel. O změnu požádalo Společenství vlastníků pro dům Urxova 5–11, k opatření se kladně vyjádřily
také dotčené orgány.
- výpověď nájemní smlouvy a odstranění trafiky při ulici Dlouhá _řeší majetkoprávní odbor magistrátu s nájemkyní paní
Mlýnkovou
- změnu dopravního značení na stezku pro chodce a cyklisty – označení C10a, od přechodu pro chodce na ulici Dlouhá směrem
k samoobsluze, až k ulici Na Letné u řeky Moravy a komunikace mezi ZŠ Demlova a rezidencí Na Dlouhé (komise obdržela
vyjádření ředitelky školy a kopii žádosti občanů s 232 podpisy) _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
- 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 _předáno odboru dopravy
- 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 _PhDr. Fritscherová prověří možnosti čerpání případné dotace
- 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)
- ořez keřů vedle domu Na Letné 49 směřující k parčíku _předáno odboru životního prostředí
- ořez keře před samoobsluhou Hruška nalevo _předáno odboru životního prostředí
- 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 a natření vývěsek v ulici Václava III. a na samoobsluze Hruška _bude realizováno v jarních měsících
2. Společnost DS+GEO projekt zpracovává řešení 45 kolmých parkovacích stání v ulici Na Letné (mezi ulicemi Dlouhá – Urxova).
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 území
- Synkova _ rozšíření plochy pro parkování na místě nepoužívaného chodníku od křižovatky s ulicí Urxova
- Synkova (podél velké travnaté plochy) _odstranění malé části travnaté plochy, vybudování kolmého parkování
- Lazecká (před domy 44-50) _oprava povrchu vozovky a odstranění malé části travnaté plochy
- 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
- Dlouhá (zbourání bývalé kotelny) _vytvoření malého parkoviště
Komise žádá o nástřik parkovacích čar v prostorách velkých parkovišť (ulice Na Letné a Dlouhá)
3. Komise vytipovala lokalitu pro preventivní instalaci mobilní bezpečnostní kamery Městské policie v ulici Na Letné u lávky přes
Moravu, kde docházelo k vandalství, ničení odpadkových košů a posprejování objektu garáží.
Komise informovala strážníka Městké policie o zvýšeném počtu lidí bez domova v ASO parku, strážníci zvýší dohled.
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.
4. Komise informuje, že bude vybudováno zastřešení na autobusové zastávce Finanční úřad na ulici Lazecká směr od centra
(parc.č. 210/5). Předpokládaný termín realizace 1. pololetí roku 2015.

5. Na základě cenové nabídky Technických služeb města Olomouce a po projednání s odborem dopravy komise žádá o opravu:
- Václava III. 12-16 _oprava chodníku podél domu
- Řezáčova 10-14 _oprava chodníku u zadních vchodů
- Dlouhá _opravu příčného výmolu u výjezdu z vnitrobloku ulice Dlouhá (u bývalé kotelny)
- Bořivojova 22 – napojení na opravenou část _oprava dlážděného chodníku
- Na Letné 49 _oprava vozovky před kontejnerovém stání | řešeno odborem dopravy
- Lazecká 20 _předláždění chodníku před domem dlaždicemi | řešeno odborem dopravy
- Lazecká 50 _předláždění chodníku před domem dlaždicemi | řešeno odborem dopravy
- Dlouhá 44 _oprava chodníku a odvodnění vozovky ve vnitrobloku před domem | provedeno
Komise eviduje další požadavky:
- chodník mezi zdravotním střediskem a areálem ZŠ Demlova _oprava zbývající neopravené části | bude opraveno v roce 2016
- Hanušova _oprava chodníku v úseku mezi ulicemi Demlova a Krameriova
- Synkova – Lazecká _oprava dlážděného chodníku vedle domu Synkova 2, vedoucí k přechodu pro chodce ulice Lazecká
- Dlouhá – samoobsluha Hruška _vybudování nového chodníku mezi obchodem a restaurací Na Dlouhé směrem na parkoviště
- Urxova _oprava propadlého chodníku v úseku mezi ulicemi Synkova a Řezáčova
- Jiříčkova _oprava děr a nerovností vozovky
- parčík Na Letné _oprava zvlněného chodníku v blízkosti stromů | bude řešeno odborem dopravy a životního prostředí
- Na Letné _oprava chodníku podél parkoviště mezi ulicemi Dlouhá a Urxova | bude řešeno po vybudování nového parkoviště
2

6. Komise SOUHLASÍ s nájmem a zřízením dočasné služebnosti cesty parc. č. 8 zahrada o výměře 256 m , parc. č. 297 ostatní
2
plocha o výměře 383 m a parc. č. 6 zahrada při ulici Lazecká (u kapličky) za účelem plánované stavby bytových domů | 9 pro –
0 proti – 2 zdrželi se
Příští jednání: úterý 9.6.2015 | 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

Třídění papíru a plastů
frekvence svozu kontejnerů v rodinných domech: 1x za 4 týdny
vždy sudý pátek: 26.6. | 24.7. | 21.8. | 18.9. | 16.10. | 13.11. | 11.12.
Noví zájemci se mohou hlásit na kontaktech Technických služeb
Ing. Lukáš Studený | 585 205 904 | studeny@tsmo.cz

Bioodpad
pravidelný svoz bioodpadu na Lazcích:
1x za 14 dní vždy lichou středu
www.olomouc.eu/bio

Sběrové dvory
rozšíření provozu
celoročně také v neděli mají občané možnost využít sběrové dvory
v Hodolanech_ulice Chelčického a v Neředíně_za hřbitovem
provozní doba:
po – so 9:00–17:00 | přestávka 13:00–13:30 | ne 9:00–13:00

Sledujte nás na Facebooku
www.facebook.com/Olomouc.Lazce

