ZÁPIS
Komise městské části Lazce
12.4.2016
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Miroslav Behro, Jiří Čedroň, Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Antonie Jadrná, Pavel Jašek, Vítězslava Kauerová,
Hana Labská, Radim Lindner, Radim Schubert, Lukáš Studený, Štěpán Vítek
Jan Bardoň
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,
pravidelně dochází k poškozování chodníků, obrubníků i zeleného pásu _v ulici Dlouhé bude omezen vjezd vozidlům nad 6t
- upozornění majitele domu Na Struze 5 (na rohu ulic Na Struze a Vlkova) na padající zděné sloupky oplocení _předáno
stavebnímu odboru, sloupky byly odstraněny
- upozornění majitele domu v ulici Na Střelnici u autobusové zastávky (obchod barvy-laky a drogérie) na padající omítku
_předáno stavebnímu odboru, byly oškrabány nesoudržné části omítky
- úpravu nerovností v travnaté ploše mezi ulicemi Synkova a Lazecká 44 _bylo předáno odboru životního prostředí
- vysazení stromů na travnatých ostrůvcích parkoviště před Finančním úřadem _stromy budou vysazeny v podzimním období
- ořez keře před samoobsluhou Hruška nalevo _provedeno, ale společenství vlastníků domů žádá o další úpravu
- skácení suchých smrků ve vnitrobloku u vchodu domu Lazecká 28 _provedeno
- ořez keřů vedle domu Na Letné 49 směřující k parčíku _provedeno
- úpravu keřů u sušáků prádla za domem Urxova 5–11 _provedeno
- ořez keřů a prorůstajících stromů v okrasných keřích a zatravnění plochy u vchodu Dlouhá 42 _provedeno
- 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 _nájemkyně paní Mlýnková jedná o výměně stánku za
modernější, pokud výměna nebude povolena, stávající stánek bude odstraněn
2. Na základě podnětů občanů, po projednání s odborem dopravy a předložení cenové nabídky Technických služeb města
Olomouce, komise žádá o opravu komunikací pro rok 2016:
- chodník mezi zdravotním střediskem a areálem ZŠ Demlova _oprava zbývající neopravené části
- Bořivojova 24–30a _napojení na opravenou část, až po lávku přes Mlýnský potok
- Hanušova _oprava chodníku v úseku mezi ulicemi Demlova a Krameriova | velikost plochy dle finančních možností
bude řešeno odborem dopravy:
- chodník autobusové zastávky Lazce kaple (směr do centra) | řešeno odborem dopravy
- Jiříčkova _oprava děr a nerovností vozovky | řešeno odborem dopravy
- parčík Na Letné _oprava zvlněného chodníku v blízkosti stromů | bude řešeno odbory dopravy a životního prostředí
- Lazecká 50 _předláždění chodníku před domem dlaždicemi | řešeno odborem dopravy, bude provedena oprava
- Na Letné 49 _oprava vozovky před kontejnerovém stání | vyřešeno odborem dopravy
- Lazecká 20 _předláždění chodníku před domem dlaždicemi | vyřešeno odborem dopravy
další požadavky na opravy:
- Dlouhá – samoobsluha Hruška _vybudování nového chodníku mezi obchodem a restaurací Na Dlouhé směrem na parkoviště |
nutno zpracovat projektovou dokumentaci
- Na Letné _oprava chodníku podél parkoviště mezi ulicemi Dlouhá a Urxova | bude řešeno po vybudování nového parkoviště
- Hanušova _oprava chodníku v úseku mezi ulicemi Václava III. a Krameriova
- Synkova – Lazecká _oprava dlážděného chodníku vedle domu Synkova 2 vedoucí k přechodu pro chodce ulice Lazecká
- Urxova _oprava propadlého chodníku v úseku mezi ulicemi Synkova a Řezáčova
3. Komise projednala návrh Regulačního plánu RP–13 Sídliště Lazce. Hlavní body byly prezentovány odbornými pracovnicemi
odboru koncepce a rozvoje MMOl. Týkaly se především dopravní infrastruktury (rozšířením komunikací a parkovacích ploch,
cyklodopravy) a případným využitím či zbouráním bývalých kotelen. Komise zaslala své vyjádření odboru koncepce a rozvoje.
4. Komise předložila odboru investic MMOl 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
5. Městská policie žádá o upozornění na vodorovné dopravní značení (žluté čáry, vymezení parkování, apod.), které je ve špatném
stavu a vyžaduje obnovu. Náměty je možné zasílat na kontakty komise.
Komise žádá majitele psů o úklid psích exkrementů a Městskou polici o zvýšený dohled nad dodržováním pořádku.

6. V ulici Na Letné (mezi ulicemi Dlouhá – Urxova) se buduje 47 kolmých parkovacích stání. 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.
Komise vytipovala další lokality vhodné pro vybudování nových parkovacích míst: jsou řešeny v návrhu Regulačního plánu RP–13:
- 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)
7. Komise informuje, že bude vybudováno zastřešení na autobusové zastávce Finanční úřad na ulici Lazecká směr od centra
(parc.č. 210/5). Termín realizace: na jaře roku 2016.
8. 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.
9. 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.
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10. Komise souhlasí s prodejem části parc. č. 74/1 ostatní plocha o výměře 29 m pro trafostanici ČEZ za Finančním úřadem
2

Komise souhlasí s prodejem parc. č. 759 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m pro trafostanici ČEZ při ulici Synkova
2
Komise souhlasí s prodejem parc. č. 112/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m za účelem užívání garáže u mostu přes
Mlýnský potok při ulici Lazecká
2

Komise souhlasí se směnou část parc. č. 70/1 zahrada o výměře 197 m ve vlastnictví SMOl za část parc. č. 70/3 zahrada
2
o výměře 197 m ve vlastnictví Miroslava Koppa v ulici Vlkova u lávky přes Mlýnský potoka a souhlasí s koupí část parc. č. 70/3
2
zahrada o výměře 460 m z vlastnictví Miroslava Koppa do vlastnictví SMOl
2

Komise nesouhlasí s prodejem, ale navrhuje pronájem části parc. č. 34/1 ostatní plocha o výměře 45 m za účelem výstavby
sjezdové rampy a plochy pro umístění odpadních nádob za domem u zastávky při ulici Lazecká a U sportovní haly
2
Komise nesouhlasí se směnou parc. č. 416/22 o výměře 4791 m ve vlastnictví Technologického parku a.s. za parc. č. 95/2
2
o výměře 6400 m ve vlastnictví SMOl, důvodem směny je budování II. etapy tramvajové trati | pro–0 proti–9 zdrželi se–3
Příští jednání: úterý 10.5.2016 | 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: 6.5. | 3.6. | 1.7. | 29.7. | 26.8. | 23.9. | 21.10. | 18.11. |
16.12.
plasty_sudý pátek: 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

Kontejner na kovy
nové stanoviště na Lazcích: před domem Na Letné 55
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

