ZÁPIS
Komise městské části č. 7 – Lazce
11.12.2018
Přítomni: Miroslav Behro, Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Tomáš Hladík, Ladislav Chmela, Ivana Holíková, Pavel Jašek, Radim
Lindner, Petr Mandrholc, Radim Schubert, Miroslav Vrána
Omluveni:
Hosté:
Malínková (Policie ČR), Hloušek, (Městská policie), Kauerová, Jadrná, Koutná, Fajmonová, Pejpek
1. Komise projednala nové požadavky:
- rozšíření herních prvků o klasickou houpačku na dětském hřišti ul. Hermannova
- obnova vodorovného dopravního značení na parkovišti ulice Řezáčova a třech parkovištích podél ulice Na Letné
- prověření stavu lípy u kapličky na ul. Lazecká (ve spodní části stromu je více než dvou metrová dutina)
stávající požadavky:
- umístění odpadkového koše na psí exkrementy do vnitrobloku ulice Dlouhá
- úpravu místa po odstraněné trafice při ulici Dlouhá
- vykácení suchého stromu a vysazení nového v blízkosti ulice Dlouhá, před vchodem do Mamma centra
- vysazení stromů na travnatých ostrůvcích parkoviště před Finančním úřadem
- pokračování ve výsadbě stromů na travnatém pásu podél ulice Lazecká od Střelnice po levé straně
- upozorňujeme na propadlý chodník na rohu ulic Zamykalova a Urxova, zničený nákladními vozy ze stavby, žádáme jeho opravu
- umístění odpadkových košů u dětského hřiště v ulici Synkova (v blízkosti zahrádek a řeky Moravy) a na pravý břeh Mlýnského
potoka u lávky za sportovní halou
- vybudování přechodu pro chodce v ulici Dobrovského, naproti nově opravené lávky přes Mlýnský potok do parku pod Dómem,
přecházení silnice je v těchto místech velmi nebezpečné
- 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
- rozšíření plochy pro parkování na místě nepoužívaného chodníku na ulici Synkova od křižovatky s ulicí Urxova
- umístění dalšího kontejneru na bioodpad mezi domy Urxova 2 a Řezáčova 2
2. Komise žádá informace o záměru města vybudovat provizorní most přes řeku Moravu při ul. Václava III., v rámci
protipovodňových opatření. Komise zásadně odmítá, aby při plánované výstavbě mostu byla narušena protipovodňová hráz!
Komise žádá, aby při plánování podobných opatření byla včas a dostatečně informována.
3. Na minulém jednání zástupci investora představili komisi a občanům změny v projektu Rezidence Demlova. Plánují snížit počet
bytů z původních více než 90 na 60. Velikost domů u nábřeží snížit o jedno patro. Domy by neměly být postaveny na vyvýšeném
náspu. Veřejné prostranství u řeky má zahrnovat chodník, zelený pás i cyklostezku. Tento prostor plánuje řešit parkovým způsobem,
s vybudováním odpočinkových zón. Dopravní obslužnost by měla být rozdělena mezi sídliště a vilovou čtvrť.
Komise i občané se však obávají o výrazné zvýšení dopravy v této oblasti. Požadujeme kvalitní řešení dopravní situace a žádáme
o informování v příp. plánování změn dopravního řešení, které budou s občany vždy konzultovány.
Komise stále upozorňuje na havarijní stav a velkou prohlubeň ulice Na Letné u lávky přes Moravu u výjezdu ze stavby a požadujeme
rychlé řešení situace. Žádáme o pravidelný úklid a údržbu znečištěné této komunikace, zejména v úseku u lávky podél Moravy.
4. Komisi byl představen záměr vybudování skateparku na části asfaltové plochy u Lanového centra. KMČ vyjádřila podporu projektu
i pomoc při jeho realizaci.
5. Komise 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. Komise požaduje:
- kompletní opravu komunikací, vozovky i chodníků a inženýrských sítí, vč. části ulice Vahalíkova _v roce 2018 by měla být
zpracována projektová dokumentace (bude ověřen aktuální stav)
- prověření poloměrů křižovatky ulic Florykova a Lazecká _bude zařazeno do projektové dokumentace
- umístění dopravní značky B5 – Zákaz vjezdu autobusů, a to i přesto, že současné dopravní značení zakazuje vjezd do ulice
nákladním automobilům vč. autobusů!
6. 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
7. Městská policie | telefonní čísla: 156 nebo operační středisko MPO: 585 209 540
Komise žádá o posílení hlídek Městské policie i Policie ČR v parku Na Střelnici z důvodu zvýšeného výskytu injekčních stříkaček
Komise žádá o prověření dlouho odstaveného vozíku na parkovišti při ul. Lazecká (u Lazenky)
Komise žádá o kontroly dodržování pravidel silničního provozu v ulici Na Letné a na stezce pro chodce a cyklisty u bývalého černého
hřiště, spojené s provozem vozidel stavby.

8. Komise informuje o opravách chodníků a komunikací.
V roce 2018 byly opraveny:
- ulice Lazecká _od domu Lazecká 48 po ulici Urxova
- Dobrovského – Na Střelnici _oprava chodníku podél domů od ulice Boleslavova po ulici Bořivojova
- Jiříčkova _kompletní oprava vozovky i chodníků
- Kubíčkova _oprava části chodníku
- Helceletova _oprava části chodníku
- Dolní Hejčínská _předláždění chodníku od křižovatky s ulicí U Sportovní haly k přechodu pro chodce k NH hotelu
Komise schválila:
- Synkova 6 _oprava chodníku a vybudování bezbariérového vstupu do domu, realizace buď na podzim 2018, nebo v roce 2019
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
- 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
- Dobrovského _oprava chodníku podél bytových domů od Dobrovského 24 po Na Střelnici 8
- 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
- Václava III. _oprava chodníku v úseku mezi ulicemi Černochova a Hanušova
- Lazecká – most přes Mlýnský potok _předláždění vyviklaných dlaždic na chodníku
- Kubíčkova – Helceletova _opravy chodníku na rohu ulice
- Veleslavínova 17-23 _oprava chodníku
- Na Letné 29-31 _vybudování nových chodníčků na západní straně směrem k parkovišti
- Dlouhá _oprava propadlé vozovky před vchodem Dlouhá 40 u kanálové mřížky
- parkoviště Na Letné _zarovnání nebezpečně propadlé plochy u výjezdu z parkoviště a úprava prohlubně v rohu parkoviště před
domy Na Letné 29-31 a 37-41
Příští jednání: úterý 8.1.2019 | 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

Sběrové dvory
rozšíření provozu

občané mají možnost využít sběrové dvory také v neděli
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

Termíny KMČ v roce 2019
každé druhé úterý v měsíci, vždy v 18.00 hodin
Základní škola Demlova
8. ledna, 12. února, 12. března, 9. dubna, 14. května, 11. června,
9. července, 13. srpna, 10. září, 8. října, 12. listopadu, 10. prosince

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

