ZÁPIS
Komise městské části č. 7 – Lazce
14.7.2020
Přítomni: Jarmila Fritscherová, Jakub Hájek, Tomáš Hladík, Ivana Holíková, Ladislav Chmela, Antonie Jadrná, Pavel Jašek,
Vítězslava Kauerová, Radim Schubert, Miroslav Vrána
Omluveni: Radim Lindner, Petr Mandrholc
Hosté:
Eva Kolářová – náměstkyně primátora, p. Janeček
1. Komise projednala nové požadavky:
- rekonstrukce ulice Synkova, vozovka je v havarijním stavu, o opravu požádala společenství vlastníků domů 1, 2, 3
- prověření splnění bezpečnostních norem při dostavbě domu Dlouhá 64, upozorňujeme na nebezpečí padajících střešních tašek
- prověření ořezání větví akátu zasahující do vozovky v ulici Zamykalova (naproti domu č.12)
- 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 | odbor dopravy a územního rozvoje neuvažuje o realizaci
vodorovného dopravního značení z důvodu šířky komunikace a obecném zákazu stání vozidel v blízkosti křižovatky (zákon
č. 361/2000 Sb.), komise žádá o přehodnocení situace i s odkazem na kladné stanovisko v ulici U Sportovní haly
stávající požadavky:
- prověření dopravního značení ulice Václava III. v úseku od ulice Na Letné po Dobrovského, není určena hlavní ulice (zóna 30),
vozidla by měla dát přednost zprava, ale dle zvyklostí, ulice Václava III. byla vždy vnímána jako hlavní, vznikají kolizní situace,
problematické především pro autobusy DPMO
- prověření oprávnění parkování vozidel v ulici Na Letné v blízkosti Bristolu, které komplikují průjezdnost
- 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.
- 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 stav komunikace i v po dešti
- navýšení počtu kontejnerů na bioodpad na rohu ulic Demlova a Na Letné, kde kapacita jednoho kontejneru velmi často nestačí
- prověření možné instalace přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení v ulici Urxova | odbor dopravy a územního rozvoje
navrhuje svolat jednání na místě a vytipovat konkrétní lokality
- pokácení uschlých stromů: 2 jehličnanů před domem Lazecká 24, 26 (za zastávkou MHD Finanční úřad) a smrku u křižovatky ulic
Zamykalova x Dlouhá (břeh Mlýnského potoka)
- prověření zdravotního stavu jediného topolu v parku na Lazecké ulici u Rezidence u parku, z důvodu padajících větví
- prověření nevhodného umístění nákladních kontejnerů na pozemku parc.č. 70/8 a 156 v k.ú. Lazce (Na struze 155)
- úpravu umístění kontejnerů na odpad u výjezdu z boční ulice Lazecká na hlavní ulici, kontejnery brání ve výhledu
- 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
- úprava rozježděné a rozblácené zelené plochy podél vozovky před ústím ulice Dlouhá do ulice Lazecká | řeší odbor městské
zeleně a odpadového hospodářství, vč. prověření záboru
- úklid a vyčištění zarostlého chodníku v ulici Knechtlova
- 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 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
- 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:
- prověření počtu parkovacích míst pro invalidy v ulici Synkova, před domem č.3, která nejsou využívána | přestože parkovací stání
pro ZTP nejsou pravidelně využívána, jejich počet je stanoven dle příslušných norem, odstranění dopravního značení není možné
2. 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

3. 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 připravit preventivní akci Vaše auto není trezor!
Prověření dlouho odstaveného vozidla v ulici Na Letné.
4. Komise informuje, že rada města schválila konání podzimních sběrových sobot. Jedná se o 5 sběrových sobot po 4 stanovištích
a zkrácení doby trvání na 3 hodiny. 20 stanovišť bude rovnoměrně rozmístěno s přihlédnutím k dostupnosti sběrových dvorů
a k výtěžnosti z předchozích let. O přesných termínech a adresách stanovišť bude komise informovat.
5. Komise informuje o plánovaných opravách chodníků a komunikací v městské části Lazce, které budou provedeny v roce 2020:
Komise informuje o plánovaných opravách:
- Kubíčkova – Helceletova _opravy chodníku na rohu ulice | opraveno
- Synkova 11,13,15 _oprava asfaltového chodníku za domem
- Hanušova_oprava chodníku od domu č. 16 po ulici Krameriova
- Dlouhá 2-4_oprava chodníku před domem
- roh ulic Demlova a Veleslavínova 30 _oprava nerovností chodníku
- Demlova _oprava chodníku před domem Demlova 5
Komise eviduje další požadavky na opravy chodníků a komunikací v těchto lokalitách:
- Na Letné _oprava chodníku podél parkoviště mezi ulicemi Dlouhá a Urxova
- 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
- 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 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
- 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
- Sládkova 9 _předláždění chodníku před domem
- Sládkova _oprava povrchu vozovky a opravy kanalizačních poklopů
- chodníku před domem Synkova 17,19,21
- opravu kanálové vpustí za vchodem Synkova 17 a před domem Synkova 8
6. Majetkoprávní záležitosti:
2
Komise nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 70/2 zahrada o výměře 470 m , při ulici Na Struze a Mlýnského potoka, za účelem
zahrady a zázemí pro dům. Komise nesouhlasí s prodejem, z důvodu příprav nového parku Na Dlouhé.
2

Komise nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č. 466/5, 466/9, 507/1 a 446/45 ostatní plocha o celkové výměře 573 m , při ulici
Lazecká a řeky Moravy, za účelem vybudování zahrady a garáže. Komise nesouhlasí s prodejem, z důvodu stabilizovaného území,
kde jsou vzrostlé stromy a veřejné komunikace.
Komise nerozhodla o žádosti o prodej pozemků parc. č. 98/1, 98/20, 105/77 a 250 ostatní plocha, zahrada a zastavěná plocha
2
o celkové výměře 1 565 m , při ulici Černochova, mezi domy č. 9 a 11, za účelem vybudování zahrady. Komise žádá o více
podkladů a informaci, zdali obyvatelé příslušných domů (č. 9 a 11) jsou o prodeji informováni.
Příští jednání: úterý 11.8.2020 | 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

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

Nový park Na Dlouhé
zapojte se do přípravy

napište nám své podněty a nápady, jak byste si park představovali…
posílejte své náměty na kmc07@olomouc.eu

