
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 7
Lazce

Č. 4 / 2022 12. 04. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Radim Schubert, Mgr. Radim Lindner, Ing. Petr Mandrholc, Ing. Miroslav Vrána, PhDr.
Jarmila Fritcherová, Ing. Ladislav Chmela Ph.D., Ing. Tomáš Hladík, Ing. Pavel Jašek,
Jakub Hájek, Ivana Holíková, Antonie Jadrná, Vítězslava Kauerová

Hosté: Aleš Michalec - Městská policie, Marcel Tůma

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

03.1 Zjednosměrnění ulic Jiříčkova a Zamykalova

Na jednání komise vystoupil jako host Marcel Tůma s návrhem zjednosměrnění ulic Jiříčkova a Zamykalova
z důvodu plynulosti průjezdu ulicemi, možnosti parkování a bezpečnosti chodců, především dětí. Ulice Jiříčkova
by byla směrována z ulice Urxova k Dlouhé a Zamykalova v opačném směru. Návrh je předběžně projednáván
s odborem dopravy a dopravním inspektorátem Policie ČR. Pan Tůma připravuje informační dotazník pro
obyvatele obou ulic. O dalším průběhu budeme informovat.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Cedule k označení názvu ulic - Před uzavřením
Starší požadavky
Zápis č. 1/2022 ze dne 11. 01. 2022: Navýšení počtu biopopelnic - V realizaci
Zápis č. 1/2022 ze dne 11. 01. 2022: Nebezpečné lešenářské trubky - Vyřešené
Zápis č. 1/2022 ze dne 11. 01. 2022: Údržba zeleně u domu Urxova 13 - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

05.1 Opravy chodníků

Komise projednávala návrhy na opravy chodníků.Opakovaně projednala také žádost obyvatel ulice Synkova o
kompletní opravu ulice - vozovky i chodníků. Jedná se však finančně náročný projekt, který výrazně převyšuje
možnosti komise. Komise po projednání s odborem dopravy žádá Útvar hlavního architekta o vypracování



studie a projektové dokumentace na opravu ulice, vč. prověření navýšení parkovacích míst.
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

06.1 Zachování pergol při ulici Dlouhá

Komise městské části Lazce projednala žádost majetkoprávního odboru o vyjádření ke stavu pergol mezi domy
při ulici Dlouhá, zda pergoly zachovat a opravit nebo je odstranit. Pergola I. je umístěna v blízkosti parkoviště
přilehlé budovy (bývalé MAMA centrum) a pergola II. je umístěna v prostranství mezi budovou Zdravotního
střediska a prodejnou potravin, obě na pozemku parc. č. 290/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc. Stav obou
kovových pergol je nevyhovující.
Komise doporučuje pergoly zachovat, opravit a natřít šedou barvou. Členové také zvažovali zda k nim vysadit
popínavé rostliny. Pergoly jsou dle názoru komise nedílnou součástí architektury budov a mají pevné betonové
základy.

06.2 Pergoly - ulice Dlouhá
Komise projednala žádost majetkoprávního odboru o vyjádření ke stavu pergol mezi domy při ulici Dlouhá, zda
pergoly zachovat a opravit nebo je odstranit. Pergola I. je umístěna v blízkosti parkoviště přilehlé budovy (bývalé
MAMA centrum) a pergola II. je umístěna v prostranství mezi budovou Zdravotního střediska a prodejnou
potravin, obě na pozemku parc. č. 290/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc. Stav obou kovových pergol je
nevyhovující. 
Komise doporučuje pergoly zachovat, opravit a natřít šedou barvou. Členové také zvažovali zda k nim vysadit
popínavé rostliny. Pergoly jsou dle názoru komise nedílnou součástí architektury budov a mají pevné betonové
základy.

06.3 Pronájem zahrádky - ulice Lazecká
Komise projednala žádost o pronájem zahrádky  při ulici Lazecká, parc. č.  21/12 o výměře 104 m2 a doporučuje
pronájem zahrádky panu Petrovi Fialovi, neboť v domě Lazecká 71 bydlí jeho maminka a o zahrádku se bude
řádně starat.

07 Nové požadavky

1 Oprava ulice Synkova

Komise opakovaně projednala žádost obyvatel ulice Synkova o kompletní opravu ulice - vozovky i chodníků,
které jsou v havarijním stavu. Z důvodu finanční náročnosti opravy, která výrazně převyšuje možnosti komise,
komise po projednání s odborem dopravy žádá Útvar hlavního architekta o vypracování studie a projektové
dokumentace na opravu ulice, vč. prověření navýšení parkovacích míst.

2 Odstanění spáleného keře

Žádáme o odstanění spáleného keře před vchodem domu Dlouhá 495/58 a výsadbu nového keře nebo stromu
menšího vrůstu.

08 Obecné informace



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022

Datum schválení zápisu: 09. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Radim Schubert

Zapsal/a:
Radim Schubert

Ověřil/a:
Vítězslava Kauerová


