
ZÁPIS 
Komise městské části č. 7 – Lazce 

10.08.2021 

 
 

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

Omluveni: Tomáš Hladík, Ladislav Chmela, Pavel Jašek, 
Hosté: Richard Hladík – Městská policie 

 
 

1. Komise projednala nové požadavky: 
- opět upozorňujeme na padající omítku z fasády domu u autobusové zastávky Na Střelnici 

stávající požadavky: 

- prověření legálnosti instalace bezpečnostních kamer na domě Dlouhá 64, které snímají veřejný prostor 

- úprava rozježděné a rozblácené zelené plochy podél vozovky před ústím ulice Dlouhá do ulice Lazecká | bude prověřeno 
odborem městské zeleně a odpadového hospodářství 

- prověření realizace bezbariérového sjezdu (pro rodiče s kočárky a vozíčkáře) navazujícího na místo pro přecházení v ulici 
Lazecká, v blízkosti Černovírského mostu směrem k nové bytové výstavbě projektu tzv. Nová Lazecká | komise požádá 
o stanovisko Odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekt, bude alespoň vyčištěn chodník směřující k loukám  

- apelujeme na ukončení provizorního stavu autobusové zastávky U Bristolu (směr Lazce) z důvodu nevhodného stavu komunikací 
a nemožnosti bezpečného průchodu chodců v tomto úseku | autobusová zastávka je součástí stavby protipovodňových opatření 
II. etapa B, harmonogram výstavby je v kompetenci Povodí Moravy 

- prověření neodborného ořezu stromů před domem Lazecká 3 a dvou vrostlých smrků ve vnitrobloku 

- odstranění uschlých keřů buxusů u bytového domu za Finančním úřadem při ulici Lazecká 

- 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 by mělo být řešeno  

- 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 

- 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, ale mělo by být řešeno Magistrátem města Olomouce 

- 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 

- ořezání suchých větví ve spodní části dvou borovic u pískoviště vedle domu Synkova 6 | předáno TSMO 

ukončené požadavky: 
- oprava částečně vychýleného poklopu a jeho srovnání s úrovní vozovky v ulici U Sportovní haly při odbočce k ubytovně | opraveno 

- rekonstrukce ulice Synkova, vozovka je v havarijním stavu, o opravu požádala společenství vlastníků domů 1, 2, 3 | na místním 
šetření provedeném odborem dopravy byl stavebně technický stav vozovky vyhodnocen jako zhoršený, odbor zadá zpracování 
diagnostiky vozovky, která bude podkladem pro provedení její souvislé celoplošné opravy, do doby realizace této souvislé opravy 
bude vozovka ošetřována v rozsahu běžné údržby (lokální opravy nejvíce poškozených míst) 

- prověření možnosti instalace lavičky na náhradní zastávce Finanční úřad (směr centrum) | umístění zastávky je pouze dočasné, 
vzhledem k prostorovému uspořádání a negativním reakcím vlastníků okolních nemovitostí, o umístění lavičky není uvažováno 

- uklizení černé skládky (pytle a igelitky se starým oblečením) při ulici Lazecká u kruhového objezdu k Hejčínským loukám u nové 
bytové výstavby projektu tzv. Nová Lazecká | uklizeno, vyřešeno přes aplikaci hlaseni.olomouc.eu 

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

- 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 | vodorovné dopravní značení bylo zrealizováno 

- pokácení uschlých stromů: Urxova 19 (za domem) – borovice (3x), Lazecká 50 – lípa, Klicperova 3 (naproti) a 10 – líska turecká 
(2x), Krameriova 1-5 – líska turecká (2x), Lazecká 82 – smrk, Lazecká 24-26 (za zastávkou MHD Finanční úřad) – jehličnany (2x), 
břeh Mlýnského potoka u křižovatky ulic Zamykalova x Dlouhá – jehličnan | stromy byly individuálně posouzeny, pokud zdravotní 
stav stromů dovolil, byl proveden pouze zdravotní řez 

- prověření zdravotního stavu jediného topolu v parku na Lazecké ulici u Rezidence u parku, z důvodu padajících větví | bude 
prověřeno profesionálním arboristou, který prověří aktuální zdravotní stav stromu, z vizuálního posouzení správce veřejné zeleně 
nebyly shledány závažné důvody k pokácení topolu 

- vyřešení stavu kontejnerového stání ve vnitrobloku Lazecká 24-32, jedná se především o přemnožení potkanů; dále zvážení 
vytvoření zábran kolem stání, kvůli odpadkům, které vítr zanáší do hustých keřů, možné řešení by mohlo být prořezání keřů | keře 
byly odstraněny 

- 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 | koše byly nainstalovány 

 

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

Vytipování lampy pro umístění preventivního radaru na ulici Lazecká, směr do centra 
 

Prověření parkování vozidel v ústí ulice U Morávky a U Sportovní haly 
 

Vytvoření jednoho parkovacího místa pomocí přepruhování jedné řady stání u Řezáčovy 12 | předáno odboru dopravy MMOl 



 
3. 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 2021 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 

 

4. Komise projednala výsadbu stromů v městské části Lazce v rámci projektu estetizace: 

 

Komise rozhodla o výsadbě 2 ks ořešáků v lokalitě travnaté plochy ulice Synkova, dále o výsadbě okrasné višně (sakury) a liliovníku 
tulipánokvětém v lokalitě v ulici Dlouhá v blízkosti přechodu pro chodce (u bývalého MamaCentra), ostatní keře, květiny a trávy dle 
předloženého projektu, žádá o zařazení do rozpočtu odboru městské zeleně a odpadového hospodářství. 

 

5. Komise projednala opravy chodníků a komunikací v městské části Lazce: 

 

Komise rozhodla o opravě komunikace, která bude provedena v roce 2021 v lokalitě: 
- Herrmannova _oprava chodníku od křižovatky s ulicí Na Letné 
 

Komise eviduje další požadavky v lokalitách: 
- Na Letné _oprava chodníku podél parkoviště mezi ulicemi Dlouhá a Urxova 
- Na Letné 35 _opravu chodníku před zadním vchodem (z parkoviště) 
- Urxova 5-11 _oprava chodníků u vstupů do domů a vybudování bezbariérového nájezdu (kromě hotového vchodu č.9)  
- Krameriova 6 a 8 _předláždění chodníku před domem 
- Krameriova _předláždění chodníku podél domu Krameriova 5 až po křižovatku s ulicí Klicperova 
- oprava chodníku před domem Krameriova 8 
- Klicperova 16 _předláždění chodníku na křižovatce ulic Krameriova a Klicperova 
- Klicperova 16-24 _předláždění chodníku podél domů  
- Sládkova _oprava povrchu vozovky a opravy kanalizačních poklopů | bude se opravovat v roce 2021 
- chodníku před domem Synkova 17, 19, 21 
- Demlova _úprava vyvýšených vpustí kanalizace na chodníku podél areálu ZŠ Demlova 

 
 
Příští jednání: úterý 14.09.2021 | 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 
zapojte se do přípravy  
napište nám své podněty a nápady, jak byste si park představovali 
posílejte své náměty na kmc07@olomouc.eu nebo na Facebook… 

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


