
 

ZÁPIS 

Park na Dlouhé Lazce – veřejné projednání online formou dne 15. 6. 2021 

 

Odkaz na kompletní videozáznam je přístupný zde Videozáznam z projednání, případně i na webu 

města https://menime.olomouc.eu/mistni-agenda-21/verejna-projednani . 

Projektant Ing. Radek Pavlačka z ateliéru Zahrada Olomouc představil koncept návrhu aktualizované 

studie Parku na Dlouhé na Lazcích ve 2 variantách řešení. 

 

Náměty od veřejnosti 

- důležitým principem je držet okolo břehu dostatečně široké zklidněné pásmo pro pěší a pro kontakt 

s řekou, a cyklisty vysunout od řeky dále, 

 - při návrhu výsadeb zvážit vypuštění keřů -  takové prostory jsou pak vnímány jako nebezpečné,  

- omezit cyklo a in-line stezky, cyklisté mají kudy projet, koloběžky „otravují“ život ve stávajících 

parcích, 

- naprostá podpora rozšíření vodní plochy a odpočinkového rekreačního prostoru uprostřed domů, 

do parků v centru je daleko, tohle by bylo skvělé místo pro odpočinek v centru města, bez složité 

přepravy; hlasuji i pro možnost průjezdu cyklisty přes lávku vedoucí na a z pole, 

- jsem pro vodní element, který odliší tento park a účel jeho využití oproti dalším městským parkům; 

bude to určité specifikum tohoto parku, 

- zvětšení plochy navrhovaného jezírka na možnost koupání, 

- hlasuji pro 2. variantu bez umělé laguny; laguna zbytečně zabírá cca 1/4 parku, problematická by 

byla následná údržba laguny a jejího okolí,  

- ve variantách chybí přechod pro chodce a následné propojení od paneláku (Dlouhá 54, 56, 58) 

k lávce v ulici Kubíčkova, 

- ponechání louky s místy květných louček pro hmyz (jako je tomu již mnohde v Olomouci) je 

mnohem jednodušší na údržbu - než se starat o vzrostlé stromy, vodní prvky a lavičky,  

- je pro nás stěžejní vědět, jak je zajištěné, aby jakékoli úpravy (ať už na levém či pravém břehu) 

neměly negativní vliv na statiku domů, která zde souvisí mimo jiné i se spodní vodou, souvisí to 

samozřejmě i s průtokem vody v řece. 

 

https://youtu.be/6dvrhv3GyY8
https://menime.olomouc.eu/mistni-agenda-21/verejna-projednani


 

DOTAZY 

Z webové prezentace není jasné, zda park uvažuje cyklostezku i na levém břehu Mlýnského potoka 

doporučuji držet i v tomto parku záložní plochu pro cyklostezku, pokud by pravobřežní zamýšlená 

stezka přestala s růstem cyklodopravy kapacitně stačit a vyhovovat? 

-Ano, se smíšenou stezkou pro cyklo i pěsí je v návrhu uvažováno i na levém břehu. 

Poděkování za prezentaci, o jaký časový horizont jde?  

      -         tedy kdy má dojít k realizaci a jak dlouho má nový park existovat, resp. jak se bude vyvíjet 

v čase,  bude stále stejný?  

Momentálně je plánování parku ve fázi aktualizace studie, na to bude navazovat projektová 

dokumentace, která se snad bude realizovat v příštím roce. Počítá se s etapizací budování parku, 

v první fázi se bude budovat park na pozemku bývalého pole a částečně na pravém břehu, v další fázi 

bude řešena část nynější zahrádkářské kolonie. 

- existuje rámcový odhad nákladů na realizaci a roční údržby? (příp. jaké bude rozložení 

investic - spoluúčasti města a dalšího financování?)  

V tuto chvíli odhad nákladů realizaci existuje, záleží na výběru varianty, počítá se s financováním 

z dotačního titulu Operačního programu životního prostředí. Zatím nejsou vypsány konkrétní dotační 

tituly, tudíž ani není známa výše podpory.  

-       je možné ještě do úprav budoucí podoby zapojit veřejnost? Nestálo by za to budoucí areál    

      univerzity s parkem více propojit a uzpůsobit tomu některé povrchy? Nebylo by záhodno na  

      takové ploše dosáhnout mnohem větší biodiverzity a současně počítat s proměnami během  

      roku i v delším časovém horizontu? je to jistě možné i v intravilánu a snad tam nemusejí být  

      jen monokulturní remízky,  

Veřejnost měla možnost vstupovat svými dotazy a připomínkami do podoby budoucího parku při 

veřejné prezentaci zadání studie a při prezentaci návrhu studie. S Univerzitou Palackého byla vedena 

jednání, která nevedla ke kýženému výsledku, vedení univerzity chce prozatím nechat areál oplocený 

a uzavřený pro veřejnost. Co se týče povrchů cest, tak z hlediska modrozelené infrastruktury se bude 

snažit město více používat propustné materiály tam kde to bude možné.  

Je v plánovaném parku řešeno veřejné osvětlení. To mi připadá dost důležité, protože jinak se 

obávám, že nebude příliš bezpečný 

Ano, s veřejným osvětlením se v novém parku počítá. 

-- 


