ZÁPIS
Komise městské části Lazce
11.10.2016
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

1. Komise projednala nové požadavky:
- rozšíření počtu kontejnerů na bioodpad v městské části Lazce
- ostříhání keře na křižovatce ulic Lazecká a Dlouhá, který znemožňuje výhled pro řidiče jedoucí z ulice Dlouhá
trvající požadavky:
- Urxova 5–11 _oprava chodníků u předních vstupů do domů a vybudování bezbariérového nájezdu u vchodu č.9
- doplňující výsadba stromů (tůjí) u nových parkovacích míst v ulici Na Letné
- informace o průběhu a přípravách projekčních prací protipovodňových opatření III. etapy na řece Moravě od černovírského
mostu po most u Bristolu
- umístění dalšího kontejneru na kov v městské části Lazce, kontejner před domem Na Letné 55 je hojně využíván a bývá často
přeplněný, komise navrhuje například kontejnerové stání v ulici U Sportovní haly
- oprava havarijního stavu dlaždic (tzv. klapaček) na chodníku před domem Lazecká 43
- vyčištění ucpaného odtoku dešťové vody a žlabu u zdravotního střediska a parčíku Na Letné
- vyčištění ucpaného odtoku dešťové vody v ústí chodníku na křižovatce ulic Urxova a Zamykalova (dům č.26), kde se po dešti
tvoří velká kaluž
- úprava keřů u sušáků prádla za domem Urxova 5–11
- umístění lavičky u dětského hřiště v ulici Hermannova
- umístění velkého kamene tzv. psího pisoáru za domy ulic Řezáčova 10, 12, 14, které by odlákalo venčící psi od vchodů domů
- označení pískovišť značkou zakazující vstup psů dle vyhlášky 8/2005 o udržování čistoty a pořádku na území města Olomouce
- úprava nerovností (jáma po stromě) v travnaté ploše mezi ulicemi Synkova a Lazecká 44
- obnova lávky spojující ulice Dlouhá a Dobrovského z důvodu nevhodného a nebezpečného průchodu pro chodce přes úzký
chodník na mostě ulice Dobrovského _komise informuje, že lávka by měla být opravena v roce 2017
- obnova a úprava 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
- 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
- vysazení stromů na travnatých ostrůvcích parkoviště před Finančním úřadem _stromy budou vysazeny v podzimním období
- 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
ukončené požadavky:
- oprava a výměna zbývajících dřevěných částí laviček v parčíku Na Letné
- výraznější vyznačení zóny pro volný pohyb psů, která je určená podél řeky Moravy _připravuje se nová vyhláška, a proto se
v současné době vyznačení nebude realizovat
- o opravy vjezdů do garáží domu Zamykalova 14–24, stejně tak veškeré vjezdy na soukromé pozemky, si dle zákona 12/1997Sb.
o pozemních komunikacích zajišťují vlastníci, i když je na pozemku města, opravy proto nemůžou být hrazeny z rozpočtu města
2. Komise informuje, že bylo vybudováno zastřešení autobusové zastávky Finanční úřad na ulici Lazecká směr od centra.
3. Komise informuje, že se zpracovávají podklady pro opravu přechodu pro chodce na ulici Dlouhá (spojující stezku podél pole
a sídliště), je navrhován zpomalovací zvýšený práh z betonové zámkové dlažby. Městská policie informovala, že 15.9. 7:30–8:00
provedla kontrolu a sčítání chodců na přechodu, z 96 osob bylo 26 dětí-školáků. Zvažuje se umístění preventivního radaru.
4. Komise informuje, že se zpracovává studie na obnovu parku na Lazecké ulici, u zastávky Lazce, kaple. Studie bude
zohledňovat také požadavky a potřeby obyvatel. Děkujeme občanům za zaslání podnětů pro využití a programové náplně parku
(klidová zóna s lavičkami, sportovně-rekreační aktivity, dětské herní prvky, cvičiště pro psy). O dalším postupu budeme informovat.
5. Městská 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.
Společenství vlastníků domů Urxova 5–11 žádá o instalaci bezpečnostní mobilní kamery za domem. Požadavek bude prověřen.
Komise žádá majitele psů o úklid psích exkrementů a Městskou polici o zvýšený dohled nad dodržováním pořádku.
6. Komise vytipovala 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

7. Komise informuje, že na základě podnětů občanů, po projednání s odborem dopravy a předložení cenové nabídky Technických
služeb města Olomouce, budou provedeny opravy 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 | velikost plochy dle finančních možností
bude řešeno odborem dopravy:
- chodník autobusové zastávky Lazce kaple (směr do centra) _provedeno
- 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
komise eviduje další požadavky na opravy, které budou provedeny v příštích letech:
- Hanušova _oprava chodníku v úseku mezi ulicemi Demlova a Krameriova
- Urxova 5–11 _oprava chodníků u předních vstupů do domů a vybudování bezbariérového nájezdu u vchodu č.9
- Dlouhá – samoobsluha Hruška _vybudování nového chodníku mezi obchodem a restaurací Na Dlouhé směrem na parkoviště
- 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
- parčík Na Letné _oprava chodníku v parčíku, především kolem stromů
8. Majetkoprávní záležitosti:
Komise doporučuje podpořit Klub stolního tenisu Olomouc a nabídnout k prodeji budovu bývalé kotelny na ulici Hermannova
2
č.p. 434 parc. č.st. 557 zast. pl. o výměře 238 m . Na základě předchozích požadavků občanů i komise a zpracovávaného
regulačního plánu č.13 sídliště Lazce komise navrhuje objekt na ulici Dlouhá č.p. 496 parc. č.st. 606 zast. pl. o výměře
2
196 m zbourat a na místě vybudovat parkovací místa.
2

Komise souhlasí s prodejem části parc. č. 70/29 zahrada o výměře 52 m při ulici Vlkova jako narovnání majetkoprávních vztahů.
Příští jednání: úterý 8.11.2016 | 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
frekvence svozu kontejnerů v rodinných domech: 1x za 4 týdny
papír_sudý pátek: 18.11. | 16.12.
plasty_sudý pátek: 4.11. | 2.12. | 30.12.
více informací & noví zájemci_dispečink Technických služeb | 585 700 035

Bioodpad
nové kontejnery na bioodpad na Lazcích: Na Letné 41 | Na Letné 55 |
Řezáčova 8 | Synkova 2 | Synkova 7, 9 | Urxova 13
do kontejneru patří: tráva, drny, listí, piliny, zbytky rostlin, oveoce, zelenina,
květiny, shrabky ze záhonů, zemina z květináčů, odpad z řezu keřů i stromů, odpad
z kuchyně rostlinného původu, pytlíky od čaje, zbytky z kávy, skořápky z vajec
do kontejneru nepatří: tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného
původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, exkrementy a podestýlky domácích zvířat,
biologicky nerozložitelné a jiné odpady

Do biokontejnerů prosím odkládejte jen
uvedené druhy bioodpadu rostlinného původu.
Bioodpad je potřeba do kontejneru volně vysypat,
nelze jej odkládat v igelitových sáčcích nebo pytlích!

Sběrová sobota
sobota 29. 10. 2016 | 8:00–13:00
kontejnery budou přistaveny na rohu ulic:
Urxova & Na Letné
Václava III. & Veleslavínova

