
ZÁPIS 
Komise městské části č. 7 – Lazce 

11.2.2020 
 

Přítomni: Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Tomáš Hladík, Ivana Holíková, Ladislav Chmela, Antonie Jadrná, Vítězslava Kauerová, 
Radim Lindner, Petr Mandrholc, Radim Schubert, Miroslav Vrána 

Omluveni: Pavel Jašek 
Hosté: Městská policie, Policie ČR 
 

1. Komise projednala nové požadavky: 
- prověření instalace vodorovného dopravního značení v ústí ulice Na Struze z ulice Lazecká, zamezující parkování automobilů 

v blízkosti křižovatky, úsek je velmi nepřehledný a nebezpečný 

- úpravu umístění kontejnerů u výjezdu z boční ulice Lazecká na hlavní ulici, kontejnery brání ve výhledu  

- prověření počtu parkovacích míst pro invalidy v ulici Synkova, před domem č.3, která nejsou využívána 

- prověření možné instalace přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení v ulici Urxova  

- zbroušení nerovností na vozovce po shořelém autě v ulici Demlova před školou v blízkosti křižovatky s ulicí Veleslavínova 

- úprava rozježděné a rozblácené zelené plochy podél vozovky před ústím ulice Dlouhá do ulice Lazecká (na pravé straně)  

stávající požadavky: 
- výměnu bezpečnostního zrcadla na křižovatce ulic Dobrovského, Václava III. a Dlouhá za vyhřívané | zrcadlo je součástí silnice 

II/448, která je majetkem Správy silnic Olomouckého kraje 

- prověření instalace vodorovného dopravního značení v ústí ulice U Sportovní haly do ulice Dolní Hejčínská, zamezující parkování 
automobilů v blízkosti křižovatky, úsek je velmi nepřehledný a nebezpečný | vodorovné dopravní značení bude řešeno v letních 
měsících roku 2020, i když je stání vozidel v dané lokalitě v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb. 

- výsadba jírovců (kaštanů) v ulici na Letné podél plotu areálu Armády ČR, v prolukách mezi stávajícími stromy _výsadba se 
z důvodu chystaných protipovodňových opatření nebude realizovat, ale jako náhradní varianta budou vysazeny stromy 
u Finančního úřadu a při ulici Dlouhá u lávky přes Mlýnský potok z ulice Vlkova 

- úpravu havarijního stavu a velké prohlubně ulice Na Letné u lávky přes řeku Moravu u výjezdu ze stavby, po dešti je v místě téměř 
znemožněn průchod _bude prověřeno na místě 

- informace o dopravním řešení ulic kolem výstavby projektu Nová Lazecká v blízkosti Hejčínských luk a Černovírského mostu, 
především kvůli nebezpečnému přecházení chodců a přejíždění cyklistů přes rušnou vozovku na Hejčínské louky 

- úklid a vyčištění zarostlého chodníku v ulici Knechtlova  

- oprava propadlého chodníku u domu Lazecká 63 a 65 | zařazeno do plánu prací pro TSMO 

- oprava propadlé komunikace uprostřed vozovky vedle kanálu za domem Lazecká 26 

- oprava propadlé komunikace u kontejnerů u domu Lazecká 28 

- pokácená suchých stromů v ulici Dlouhá: u bývalé kotelny a u přechodu pro chodce u Mamma centra | zařazeno do prací 
střediska zeleně TSMO a.s., probíhá průběžně 

- ořez větví podél chodníku v ulici Dlouhá: od přechodu pro chodce u pole, k bývalé kotelně 

- ořez keřů kolem budovy rozvodny ČEZ v ulici Na Letné (v blízkosti lávky) 

- odstranění dvou uschlých borovic u pískoviště vedle domu Synkova 6  

- doplnění herního prvku (klasické houpačky) na dětském hřišti ulice Hermannova/Synkova | řešeno v rámci projektu estetizace 

- umístění 2 ks odpadkových košů | řešeno v rámci projektu estetizace 
- křižovatka ulic Na Letné a Hermannova (zelená plocha u laviček v blízkosti dubu) 
- ulice Lazecká u kruhového objezdu u Finančního úřadu (v blízkosti přechodu pro chodce) 

- 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 

- úprava záhonu mezi komunikacemi u zdravotního střediska ul. Dlouhá, bytovými domy GEMO a chodníkem podél ZŠ Demlova 

- ořez dřevin a větví u mostu přes Mlýnský potok u křižovatky ulic Dobrovského a Dlouhá, kvůli lepšímu a bezpečnému výhledu řidičů 
| dřeviny rostou na pozemcích ve správě Povodí Moravy, podnět byl předán vlastníkovi 

- pokračování ve výsadbě stromů na travnatém pásu podél ulice Lazecká od Střelnice po levé straně _obnova výsadeb alejového 
stromořadí je závislá na úpravě trasy vedení kabelů veřejného osvětlení, komise žádá o zpracování studie na přeložky kabelů 
a výsadbu nových stromů  

- výsadba stromů podél ulice Lazecká od dostihové dráhy k Černovíru _obnova výsadeb alejového stromořadí je závislá na úpravě 
trasy vedení kabelů veřejného osvětlení, komise žádá o zpracování studie na přeložky kabelů a výsadbu nových stromů  

ukončené požadavky: 
- rozšíření plochy pro parkování na místě nepoužívaného chodníku na ulici Synkova od křižovatky s ulicí Urxova, řešení situace na 

konci ulice (dům č.1), kdy vozidla parkují podél pěší stezky na zelené ploše, např. výsadbou keřů, sloupu, kamene apod | po 
posouzení oddělením dopravního inženýrství a konzultaci s dopravním inspektorátem PČR byl požadavek zamítnut, lokalitu je 
nutné řešit koncepčně dle schváleného regulačního plánu a konzultovat s útvarem hlavního architekta 

 

2. Komise upozorňuje na dopravní situaci v ulici Václava III. a přilehlých ulicích, kde je zvýšený počet parkujících vozidel. Komise se 
obává kritické situace na křižovatce Dobrovského–Dlouhá–Václava III. při výjezdu z Lazců po otevření mostu u Bristolu a stále 
uzavřené ulice Na Letné u mostu. Žádáme o předběžná opatření a především součinnost dopravní policie. 

 

3.  Komise má zájem o konání jednoho termínu sběrové soboty v naší městské části za finanční spoluúčasti komise v tomto roce, a to 
na rohu ulic Urxova a Na Letné. Komise však žádá, aby sběrové soboty byly v příštích letech vždy zajišťovány statutárním městem 
Olomouc a Technickými službami města Olomouce bez finanční spoluúčasti komise. 



4. Komise informuje o záměru vybudování nového parku na Dlouhé, na území stávajícího pole podél Mlýnského potoka a ulice 
Dlouhá. Komise podporuje tento záměr města a zve na veřejnou diskusi, která se koná v pondělí 16.3.2020 17:00 v ZŠ Demlova. 

 

5.  Městská policie | telefonní čísla: 156  nebo operační středisko MPO: 585 209 540 
Městská policie i Policie ČR upozorňují na časté krádeže věcí z motorových vozidel. a nabádá řidiče, aby nezanechávali předměty 
a tašky v autech. Komise ve spolupráci s policií zvažuje v jarních měsících připravit preventivní akci Vaše auto není trezor! 
 

Na základě podnětu komise jsou řešena dlouhodobě odstavená vozidla na parkovišti ulice Na Letné (OCN 2646 a OCM 6093). Obě 
vozidla vykazují známky vraku ve smyslu ust. § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

 

6. Komise konstatuje, že po otevření Rodinného zábavního parku Krokodýlek se mnohonásobně zvýšil počet projíždějících vozidel, 
především autobusů, dopravní situace a technický stav ulice Florykova je v havarijním stavu, technický stav vozovky 
neodpovídá tomuto provozu, což také potvrdilo dřívější šetření magistrátu, propadají se přípojky kanalizací jednotlivých domů. 
Komise po jednání s náměstkem primátora Martinem Majorem a obyvateli ulice požaduje: 
- kompletní opravu komunikací, vozovky i chodníků a inženýrských sítí | v roce 2020 bude zpracována projektová dokumentace  
- umístění dopravní značky B13 (3,5 t) – zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje uvedenou mez, tedy nákladním 

automobilům vč. autobusů, mimo TSMO 
- prověření využití stávající autobusové zastávky Lazce pro bezpečný výstup a nástup dětí 
- majitel Rodinného zábavního parku Krokodýlek Gregůrek nesouhlasí se změnou dopravního značení, vyzývá k rychlé opravě 

komunikace, navrhuje povolit parkování pouze na jedné straně ulice 
 

7. Komise informuje, že bylo zahájeno územní řízení na terénní úpravy Rezidence Demlova. 
Dle dřívějších informací zástupců investora by mělo v Rezidence Demlova dojít ke změnám původního návrhu. Investor plánuje 
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 parkovou 
úpravou, 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 upozorňuje na kvalitní a dostatečné řešení kontejnerového stání pro tříděný odpad v této lokalitě. 
 

8. Komise žádá občany o zasílání návrhů na opravy chodníků a komunikací v městské části Lazce.  
Termín pro zaslání návrhů je do 29. února 2020. 
 

Komise informuje o plánovaných opravách, které budou provedeny v roce 2020: 
- Dlouhá 2-4_oprava chodníku před domem 
- Kubíčkova – Helceletova _opravy chodníku na rohu ulice | řešeno aktuálně jako havarijní stav  
 

Komise eviduje další požadavky na opravy chodníků a komunikací v těchto lokalitách: 
- Na Letné 35 _opravu chodníku před zadním vchodem (z parkoviště) 
- Lazecká – most přes Mlýnský potok _předláždění vyviklaných dlaždic na chodníku | požadavek odeslán na Správu silnic a dálnic Ol. kraje 
- Lazecká – Synkova _oprava dlážděného chodníku vedle domu Synkova 2 vedoucí k přechodu pro chodce ulice Lazecká 
- Urxova 5-11 _oprava chodníků u vstupů do domů a vybudování bezbariérového nájezdu (kromě hotového vchodu č.9)  
- Urxova 5-11 _vybudování chodníku ke kontejnerovému stány před domem | nutná projektová dokumentace 
- Urxova _oprava propadlého chodníku v úseku mezi ulicemi Synkova a Řezáčova 
- Zamykalova 14-24 _oprava chodníku, především u vjezdů do garáží | nemůže být realizováno z prostředků města, jedná se 

o vjezdy do soukromých garáží 
- Na Letné _oprava chodníku podél parkoviště mezi ulicemi Dlouhá a Urxova 
- Na Letné 29-31 _vybudování nových chodníčků na západní straně směrem k parkovišti | nutná projektová dokumentace 
- Dlouhá _rozšíření a oprava chodníku za domem Dlouhá 40 u kanálové mřížky 
- Dlouhá – samoobsluha Hruška _vybudování nového chodníku mezi obchodem a restaurací Na Dlouhé | nutná projektová dokumentace 
- Václava III. _oprava chodníku v úseku mezi ulicemi Černochova a Hanušova ? 
- Krameriova _předláždění chodníku podél domu Krameriova 5 až po křižovatku s ulicí Klicperova 
- Krameriova 6 _předláždění chodníku před domem 
- Klicperova 16 _předláždění chodníku na křižovatce ulic Krameriova a Klicperova 
- Klicperova 16-24 _předláždění chodníku podél domů  
- Veleslavínova 17-23 _oprava chodníku 
- roh ulic Demlova a Veleslavínova 30 _oprava nerovností chodníku | bude řešeno v roce 2020 
- Demlova _oprava chodníku před domem Demlova 5 | bude řešeno v roce 2020 
- Sládkova 9 _předláždění chodníku před domem 
- Sládkova _oprava povrchu vozovky a opravy kanalizačních poklopů 
- Synkova 11,13,15 _oprava asfaltového chodníku za domem  

 
Příští jednání: úterý 10.3.2020 | 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nový park na Dlouhé 
veřejná diskuse  
pondělí 16. března 2020 | 17:00 | ZŠ Demlova, školní jídelna 
zapojte se do návrhu nového parku mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským potokem 


