
ZÁPIS 
Komise městské části č. 7 – Lazce 

12.9.2017 
 

Přítomni: Miroslav Behro, Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Antonie Jadrná, Vítězslava Kauerová, Radim Lindner, Radim Schubert 
Omluveni: Jiří Čedroň, Pavel Jašek, Hana Labská, Lukáš Studený, Štěpán Vítek 
Hosté: Městská police, p. Chmela – ulice Na Letné 29-31 
 

1. Komise projednala nové požadavky: 

- uklizení sutě po elektrorozvodně u autobusové zastávky Finanční úřad směr centrum v ulici Lazecká 

- vybudování přechodu pro chodce v ulici Lazecká v blízkosti zastávky Lazce kaple, jedná se o dlouhý a frekventovaný úsek bez  
možnosti bezpečného přechodu přes ulici, protože poslední přechod je u zastávky Lazce, před dostihovou dráhou 

- upozornění majitele domu v ulici Na Střelnici u autobusové zastávky na padající omítku 

stávající požadavky: 

- úpravu přerostlé zeleně u objektu rozvodny v ulici Na Letné v blízkosti lávky přes řeku Moravu 

- umístění dalšího kontejneru na kov v ulici Václava III., nově byl osazen v ulici U Sportovní haly, stávající kontejnery se nachází před 
domem Na Letné 55 a na křižovatce ulic Synkova a Urxova  

- umístění dalšího kontejneru na bioodpad mezi domy Urxova 2 a Řezáčova 2 

- rozšíření plochy pro parkování na místě nepoužívaného chodníku na ulici Synkova od křižovatky s ulicí Urxova 

- prověření přesunutí reklamní plochy na zastřešení zastávky Lazce kaple na druhou stranu zastávky, kvůli lepší viditelnosti 
přijíždějícího autobusu 

- prořezání keřů a stromů za domem Synkova 3 a u domu Na Letné 45, zvláště větve zasahující do chodníku 

- umístění lavičky u dětského hřiště v ulici Hermannova 

- zarovnání nebezpečně propadlé plochy u parkoviště před domy Na Letné 37–41 

- informace o průběhu a přípravách projekčních prací protipovodňových opatření III. etapy na řece Moravě od černovírského 
mostu po most u Bristolu 

- vyčištění ucpaného odtoku dešťové vody a žlabu u zdravotního střediska a parčíku Na Letné _dosud nebylo provedeno 

- vyčištění ucpaného odtoku dešťové vody v ústí chodníku na křižovatce ulic Urxova a Zamykalova (dům č.26), kde se po dešti 
tvoří velká kaluž _dosud nebylo provedeno 

- umístění velkého kamene tzv. psího pisoáru za domy ulic Řezáčova 10, 12, 14, které by odlákalo venčící psi od vchodů domů 

- úprava nerovností (jáma po stromě) v travnaté ploše mezi ulicemi Synkova a Lazecká 44  

- 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 výměna písku, instalace laviček pro rodiče s dětmi 

- vysazení stromů na travnatých ostrůvcích parkoviště před Finančním úřadem  

- obnova lávky spojující ulice Dlouhá a Dobrovského (rekonstrukce byla zahájena) a obnova lávky za Lanovým centrem směrem 
k Hejčínu (rekonstrukce byla provedena)  

- výpověď nájemní smlouvy a odstranění trafiky při ulici Dlouhá _stávající stánek bude odstraněn 

ukončené požadavky: 

- vybudování nové zastávky v ulici Legionářská u domu ASO pro autobusy 14, 17, 22 ve směru do centra _dle informací odboru 
správy městských komunikací a DPMO zastávka nebude vybudována, z důvodu krátké vzdálenosti k nejbližší zastávce 
Náměstí Národních hrdinů, dále kvůli budoucí výstavbě kruhového objezdu křižovatky ulic Legionářská x Studentská x 
Hynaisova a také potřeby odstavného místa pro autobusy v případě plánovaných výluk 

- uvedení chodníků do původního stavu po výkopových prací společnosti Fofrnet na vlastní náklady _bylo provedeno 

- umístění preventivní mobilní kamery u lávky přes řeku Moravu, kvůli černým skládkám a sprejerství na objektu garáží, komise 
bude požadovat výstupy a vyhodnocení instalované kamery 

 

2. Komise je zásadně proti výstavbě Rezidence Demlova v předložené podobě, z důvodu zatížení území zvýšenou dopravou. 
Komise žádá zastupitele města, aby po předpokládaném zamítnutí územního rozhodnutí pro výstavbu Rezidence Demlovka 
Krajským úřadem věnovali tomuto území náležitou pozornost a při dalším projednávání důsledně hájili zájmy obyvatel města, ve 
smyslu umírněné a přiměřené výstavby a ochrany nábřeží řeky Moravy. 
Obyvatelé sídliště upozorňují na bezpečnost dětí přecházející přes ulici Na Letné do MŠ Hermannova, zvýšený hluk a prašnost, 
omezení parkování, kvůli změny trasy nákladních automobilů stavby přes sídliště. 

 

3. Komise s obyvateli projednala dopravní situaci v ulici Florykova po otevření Rodinného zábavního parku Krokodýlek 
a mnohonásobně zvýšeném počtu projíždějících vozidel. Konstatujeme, že technický stav vozovky tomuto provozu neodpovídá, 
což také potvrdilo dřívější šetření magistrátu. 
Požadujeme: 
- kompletní opravu komunikací, vozovky i chodníků _rekonstrukce ulice byla zařazena do plánu investic na rok 2018 
- změnu dopravního značení zakazující vjezd do ulice nákladním automobilům vč. autobusů 
- prověření poloměrů křižovatky ulic Florykova a Lazecká _bude prověřeno 
- prověření možnosti rezidenčního parkování _jedná se o veřejně přístupnou místní komunikaci, odbor koncepce a rozvoje nyní 

neuvažuje o zřízení rezidenční zóny pro parkování 
- zaměření se na zvýšený hluk při nočních akcích v dětském centru i z areálu Kovo-dřevo 

 

4. Komise informuje o Veřejném projednání Regulačního plánu RP–13 sídliště Lazce | úterý 26.9.2017 v 16:00 | velký zasedací 
sál MMOl, Hynaisova 10 Olomouc. 

 



5. Komise souhlasí se záměrem vytvoření studie pro Interaktivní hřiště – Centrum bezpečí Olomouc na poli při ulici Dlouhá za 
podmínky, že bude daná plocha řešena jako celek a další části pozemku budou využity jako plochy veřejné rekreace s důrazem 
na zeleň a parkovou úpravu se stezkami pro cyklisty a pěší v souladu s územním plánem. Zástupci komise budou dále součástí 
výrobních výborů při zpracování studie  

 

6. Komise informuje, že se připravuje obnova dětského hřiště s novými herními prvky při ulici Hermannova. Hřiště bude určeno 
dětem v rozmezí 0 až 6 let. Oprava je naplánována na rok 2018. 

 

7. Na základě podnětů občanů, po projednání s odborem správy městských komunikací a předložení cenové nabídky Technických 
služeb města Olomouce, komise žádá o opravy chodníků a komunikací v městské části Lazce: 
- Lazecká 18-20 _předláždění chodníku, návaznost na nový chodník _bylo provedeno 
- Lazecká 14-18 _předláždění chodníku od domu až po křižovatku s ulicí Na Struze, návaznost na nový chodník _bylo provedeno 
- Lazecká 48-50 _předláždění chodníku před domem dlaždicemi _bylo provedeno 
- Václava III. 4-6 _předláždění chodníku podél domů až po křižovatku s ulicí Klicperova 
- Klicperova _předláždění chodníku Klicperova od křižovatky s ulicí Václava III. po dům č.5 
- Boleslavova 5-7 _oprava velkého propadu živičného chodníku _bylo provedeno 
- Urxova 9 _oprava chodníku u vstupů do domu a vybudování bezbariérového nájezdu _bylo provedeno 
 

Komise eviduje další požadavky na opravy: 
- Lazecká 43-49 _předláždění chodníku od domu až k mostu přes Mlýnský potok, návaznost na nový chodník 
- Lazecká – Synkova _oprava dlážděného chodníku vedle domu Synkova 2 vedoucí k přechodu pro chodce ulice Lazecká 
- Dolní Hejčínská _předláždění chodníku od křižovatky s ulicí U Sportovní haly k přechodu pro chodce k NH hotelu 
- Hanušova _oprava chodníku v úseku mezi ulicemi Demlova a Václava III. 
- Na Letné 35 _opravu chodníku před zadním vchodem (z parkoviště) 
- Urxova 5–11 _vybudování chodníku ke kontejnerovému stány před domem 
- Urxova 5–11 _oprava chodníků u vstupů do domů a vybudování bezbariérového nájezdu (kromě hotového vchodu č.9)  
- Urxova _oprava propadlého chodníku v úseku mezi ulicemi Synkova a Řezáčova 
- 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  
- parčík Na Letné _oprava chodníku směřujícího z parčíku k domům Na Letné 47–49 
- Krameriova _předláždění chodníku podél domu Krameriova 5 až po křižovatku s ulicí Klicperova 
- Klicperova 16 _předláždění chodníku na křižovatce ulic Krameriova a Klicperova 
- Klicperova 16–24 _předláždění chodníku podél domů  
- Sládkova 9 _předláždění chodníku před domem 

 

Komise informuje, že odborem správy městských komunikací a MHD budou opraveny lokality v havarijním stavu: 
- Lazecká 6 _chybějící dlaždice u kovového ventilu v chodníku zařazeno do plánu prací 
- Dlouhá - Lazecká _propadlé dlaždice u přechodu pro chodce u mostu 
- Na Letné 29 _oprava výtluku ve vozovce na parkovišti před domem 

 

8.  Městská policie | telefonní čísla: 156  nebo operační středisko MPO: 585 209 540 
 

Komise žádá městskou policii o prověření nebezpečného parkování na křižovatce ulic U Sportovní haly a Dolní Hejčínská. 
 

Komise žádá majitele psů o úklid psích exkrementů a Městskou polici o zvýšený dohled nad dodržováním pořádku. 
 

Komise žádá o prověření dlouhodobě odstaveného modrého vozidla na parkovišti při ulici Lazecká (vedle Lazenky)  

 

9.  Komise vytipovala lokality pro vybudování nových parkovacích míst: některé z nich 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 

 
 

Příští jednání: úterý 10.10.2017 | 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  
svoz kontejnerů v rodinných domech: 1x za 4 týdny | vždy liché pondělí 
v samostatných termínech jsou sváženy plasty a v jiných papír… 
papír: 9.10. | 6.11. | 4.12. & plasty: 25.9. | 23.10. | 20.11. | 18.12. 
více informací & noví zájemci_dispečink Technických služeb | 585 700 035 

Bioodpad  
pravidelný 14-denní svoz bioodpadu na Lazcích se koná v liché středy. 


