ZÁPIS
Komise městské části Lazce
12.1.2016
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

1. Komise žádá o:
- obnovu a úpravu dětského hřiště ve vnitrobloku ulice Dlouhá (u domu Dlouhá 38), rozšíření o nové herní prvky (dřevěnou
prolézačku), oprava oplocení kolem pískoviště a výměnu písku, instalace laviček pro rodiče s dětmi. Požadavek vzneslo
Společenství vlastníků Dlouhá 484/46, 484/44, 486/42, 487/40.
- obnovu lávky spojující ulice Dlouhá a Dobrovského z důvodu nevhodného a nebezpečného průchodu pro chodce přes úzký
chodník na mostě ulice Dobrovského, komise informuje, že byla provedena úprava povrchu tohoto chodníku, dle vyjádření
primátora Staňka se zvažuje křižovatku doplnit světelnou signalizací, komise dále navrhuje vybudovat přechod pro chodce
- 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 _bylo instalováno přechodné dopravní označení
- upozornění majitele domu Na Struze 5 (na rohu ulic Na Struze a Vlkova) na padající zděné sloupky oplocení _předáno
stavebnímu odboru
- upozornění majitele domu v ulici Na Střelnici u autobusové zastávky (obchod barvy-laky a drogérie) na padající omítku
_předáno stavebnímu odboru
- vysazení stromů na travnatých ostrůvcích parkoviště před Finančním úřadem _stromy budou vysazeny v roce 2016
(dle finančních možností buď v jarním nebo podzimním období)
- skácení suchých smrků ve vnitrobloku u vchodu domu Lazecká 28 _práce budou provedeny v zimním období 2015/16
- ořez keřů vedle domu Na Letné 49 směřující k parčíku _keře spirei budou zmlazeny ořezem na čípek a zamulčovány, práce
budou provedeny v zimním období 2015/16
- ořez keře před samoobsluhou Hruška nalevo _z keře jalovce bude provedeno odstranění náletových dřevin a ořez suchých
větví; prostor pod keřem bude vyčištěn, práce budou provedeny v zimním období 2015/16
- 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 zimním období 2015/16
- ořez keřů a prorůstajících stromů v okrasných keřích u vchodu Dlouhá 42 _z keřů jalovců byly odstraněny náletové dřeviny
a plocha zatravněna
- opravu a výměnu dřevěných částí laviček v parčíku Na Letné _oprava laviček začala, instalace se uskuteční na jaře 2016
(z důvodu finanční náročnosti byly práce odsunuty)
- výpověď nájemní smlouvy a odstranění trafiky při ulici Dlouhá _majetkoprávní odbor magistrátu se dohodl s nájemkyní paní
Mlýnkovou na dalším užívání stánku v provozní době: ve všední dny 15:00–17:30 hodin _provozní doba není dodržována
- 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. O dalším postupu budeme informovat.
2. Komise odboru investic MMOl předložila seznam investičních akcí a požadavků o zpracovaní projektové dokumentace:
- realizace: parkoviště ulice Na Letné, zastřešení autobusové zastávky u Finančního úřadu, oprava lávky přes Mlýnský potok,
vybudování kruhové křižovatky při ulicích Dobrovského x Dlouhá x Václava III.
- zpracování projektové dokumentace a studie: dětské hřiště s výsadbou ovocných stromů v ulici Hermannova, zpracování studie
využití nábřeží řeky Moravy v rámci protipovodňových opatření a vybudování cyklostezky na hrázi, rodinné centrum z bývalé
kotelny při ulici Dlouhá, využití a rozvoj ASO parku Na Střelnici
3. 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 v místech
mezi stáními o 1m rozšířen, bude provedena výsadba stromů i keřů, některé stávající dřeviny bude nutno vykácet, rychlost v ulici
bude snížena na 30km/h, její dodržování bude zajištěno dlouhým příčným prahem. Akce by měla být realizována v roce 2016.
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
_v obou výše uvedených lokalitách nevyhovuje šíře komunikace (vč. nepoužívaného chodníku) pro zachování obousměrného
provozu a parkování po obou stranách komunikace
- 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)
4. Komise zvažuje další využití prostor v ZŠ Demlova, kde se schází Klub seniorů a KMČ, pro případné využití rodinného centra.
Záměry je možné zasílat na kontakty komise (www.facebook.com/Olomouc.Lazce & email: kmc07@olomouc.eu), následně
budou projednány s vedení ZŠ Demlova a odborem sociálních věcí MMOl.

5. Komise žádá občany o zasílání návrhů na opravy chodníků a komunikací v městské části Lazce.
Své návrhy, prosím, zasílejte do 12. února 2016.
6. Komise informuje, že bude vybudováno zastřešení na autobusové zastávce Finanční úřad na ulici Lazecká směr od centra
(parc.č. 210/5). Termín realizace: začátek roku 2016.
7. Komise žádá majitele psů o úklid psích exkrementů a Městskou polici o zvýšený dohled nad dodržováním pořádku.
Policie se 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.
Komise požádala Městkou policii o prověření stojícího automobilu na parkovišti v Hermannově ulici, zdali se nejedná o vrak.
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8. Komise souhlasí s nájmem části parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 35 m a části parc. č. 127/7 ostatní plocha o výměře 8 m
při ulici Tvrdíkova za účelem užívání zázemí ke garáži.
2
Komise souhlasí s nájmem části parc. č. 24/9 ostatní plocha o výměře 6 450 m a části parc. č. 124/1 ostatní plocha o výměře
2
120 m pro rozšíření Lanového centra PROUD

Příští jednání: úterý 9.2.2016 | 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 2016
frekvence svozu kontejnerů v rodinných domech: 1x za 4 týdny
vzhledem k rozšíření počtu lokalit dochází ke změně v režimu svozu –
nádoby na plasty a papír nebudou vyváženy společně ve stejný den, ale
v samostatných termínech budou sváženy plasty a v jiných papír…
papír_sudý pátek: 12.2. | 11.3. | 8.4. | 6.5. | 3.6. | 1.7. | 29.7. | 26.8. | 23.9. |
21.10. | 18.11. | 16.12.
plasty_sudý pátek: 29.1 | 26.2. | 25.3. | 22.4. | 20.5. | 17.6. | 15.7. | 12.8. |
9.9. | 7.10. | 4.11. | 2.12. | 30.12.
více informací & noví zájemci_dispečink Technických služeb | 585 700 035

Sběr olejů a tuků

do nádob patří: oleje a tuky z domácností, ztužené jedlé tuky
do nádob nepatří: technické oleje, maziva a kapaliny
Tuky a oleje vhazujte v uzavřených PET lahvích.
stanoviště na Lazcích: Lazecká 44 | Na Letné 47 | Na Střelnici 4

Kontejner na kovy
do kontejneru patří: plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníkové
fólie, víčka od jogurtů, obaly z čokolád, obaly od sprejů, tuby, kanystry
do kontejneru nepatří: silně znečištěné obaly, obaly od barev a chemikálií
nové stanoviště na Lazcích: před domem Na Letné 55

Opravy chodníků

Komise žádá občany o zasílání návrhů na opravy chodníků
a komunikací v městské části Lazce.
Své návrhy, prosím, zasílejte do 12.2.2016.
email: kmc07@olomouc.eu nebo www.facebook.com/Olomouc.Lazce

