
ZÁPIS 
Komise městské části č. 7 – Lazce 

12.10.2021 

 
 

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

Omluveni: Radim Lindner 
Hosté: Richard Hladík – Městská policie, Hrdlička 

 
 

1. Komise projednala nové požadavky: 
- oprava hlubokých prohlubní v chodníku na rohu ulic Herrmannova x Na Letné u nově opraveného chodníku, snížení nerovností při 

navazování nového chodníku se stávajícím z živice 

- na základě požadavku občanů, žádáme o prověření instalace zpomalovacího prahu (retardéru) u přechodu pro chodce v blízkosti 
křižovatky Na Letné x Urxova z důvodu bezpečnosti především dětí jdoucích do školy, bezpečnosti přecházejících dětí by také 
pomohla asistence strážníka v ranních hodinách před 8:00 hodinou 

stávající požadavky: 

- prověření dopravního režimu v části slepé ulice Vlkova, z důvodu bezpečnosti obyvatel, průjezdnosti a možnosti parkování; nabízí 
se několik variant řešení (zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu, nebo obytná zóna a nebo zóna 30), komise po konzultaci 
s dopravními experty a policií doporučí řešení | dle vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje není možno realizovat 
navrhované změny režimu, ulice Vlkova je místní slepou komunikací a není průjezdná, proto je z dopravního hlediska provoz na 
minimální, komunikace je obousměrná a její šířka neodpovídá možnosti parkování vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb 

- prověření podmínek instalace billboardů na ulici Dlouhá, z důvodu ochranného pásma kulturních památek a tzv. vizuálního smogu, 
bezpečnosti v dopravě i podmínek pronájmu (výše a lhůta) 

- apelujeme na ukončení provizorního stavu autobusové zastávky U Bristolu z důvodu nevhodného stavu komunikací a nemožnosti 
bezpečného průchodu chodců v tomto úseku | autobusová zastávka je součástí stavby protipovodňových opatření, 
harmonogram výstavby je v kompetenci Povodí Moravy, komise žádá alespoň o kontrolu znečištění ulice těžkou technikou 

- opět upozorňujeme na padající omítku z fasády domu u autobusové zastávky Na Střelnici 

- 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  

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

- 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 

ukončené požadavky: 
- ořezání suchých větví ve spodní části dvou borovic u pískoviště vedle domu Synkova 6 | provedeno 

- 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 | nainstalováno  

- odstranění uschlých keřů buxusů u bytového domu za Finančním úřadem při ulici Lazecká | keře byly odstraněny 

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

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

Prověření dlouho odstaveného modrého Citroënu na parkovišti za domem Na Letné 37, 39, 41 
 

Prověření častějšího zdržování se lidí bez domova za domem Synkova 6. 
 

Prověření parkování vozidel v ústí ulice U Morávky a U Sportovní haly | bylo prověřeno bez zjištění větších problémů 
 

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

 

3. Komise upozorňuje na problematiku sdílených elektrokoloběžek. Jejich uživatelé často svou bezohlednou a rychlou jízdou 
ohrožují chodce na chodníku, velmi často také nevhodně parkují a necitlivě zabírají veřejný prostor. Komise apeluje na dodržování 
pravidel na veřejných komunikacích, správné odstavení koloběžek na vhodných místech a také zvážení možná nadbytečného počtu 
koloběžek ve městě. 

 

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 | oprava provedena, žádáme o úpravu některých částí chodníku 
 

Komise eviduje další požadavky v lokalitách: 
- Synkova _rekonstrukce celé ulice, vozovka je v havarijním stavu, zatím budou prováděny lokální opravy nejvíce poškozených míst 
- 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 9.11.2021 | 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 


