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Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 3. 3. 2008 
 
P�ítomni za KM�: Ing. Tušková, p. Ostr�il, Ing. Filipcová, p. Je�ábek, Mgr. Prágerová,  
p. Prášil 
Omluveni: pí Pospíšilová, Ing. Kopal; 
Hosté: p. Pražák, p. Jaroš, p. Werner, p. Šiška, p. Hainc, p. Vorá�, pí Dvo�áková, p. Spá�il 
Petr, p. Kasal, p. Zedník, p. Stejskal, p. Spá�il, ing. Doležel 

Jednání KM� �. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasi�ské zbrojnici.  

Informace: 
- �ešení dopravní situace v Droždín� – sch�ze KM� se zú�astnil ing. Doležel, který 

projektuje p�ipravovanou studii na zpomalení rychlosti aut vjížd�jících do Droždína ; 
sm�rem od Samotišek a od Bystrovan je plánován ostr�vek, ostr�vek od Samotišek 
je ve fázi projektu (realizace cca 830-850 tis. K�) – situován p�ed odbo�kou do ulice 
U Prachárny, vozovka by m�la být zúžena na cca 6,5 m ve prosp�ch zelených ploch 
a parkovacích míst; k�ižovatka Gagarinova, U Cihelny a Pplk. Sochora – navrhován 
malý kruhový objezd – ing. Zedník vyslovil námitku, že tato k�ižovatka posune pr�jezd 
aut více k jeho domu, sta�ilo by pouze nazna�ení odbo�ovacích pruh�; další zm�nou 
by mohlo být posunutí zastávky v ul. U Cihelny na výstupu z m�sta blíže k bytovkám 
a také je zde možnost dalšího kruhového objezdu u FADRA vzhledem k plánované 
výstavb� nových dom� 

- Projednání souboru zm�n územního plánu �. 19 – v navrhovaných zm�nách 
územního plánu se nachází 2 zm�ny týkající se Droždína – 1. rozší�ení biocentra o p. 
�. 473/5, 474 (Dole�ek); 2. – žádost o rozší�ení zastavitelného území – zm�na p. �. 
505/1, 505/2, 507, 508 – KM� nesouhlasí se zastav�ním pozemk� p.�.505/1 a 505/2 
kv�li pohledovému zastín�ní dominanty kostela na Sv. Kope�ku; Bude podána 
námitka na odbor koncepce a rozvoje. 
Odpovídá: ing. Tušková 

- Z d�vodu zm�ny ve složení KM� došlo k p�erozd�lení ulic Droždína jednotlivým 
�len�m (viz p�íloha zápisu) 

- TSMO – Mgr. Prágerová bude zajiš�ovat kontakt a �ešení požadavk� na TSMO 
v oblasti vývozu kontejner�, sekání trávy, o�ezu ke��, bioodpadu; Ing. Kopal bude mít 
na starosti úkoly pro pracovníka TSMo, který provádí úklid Droždína – nap�. úklid 
chodník�, zametání, drobné opravy 

- Vzhledem k blížícím se Droždínským hod�m byl vznesen požadavek na objednání 
�istícího auta s kartá�i na úklid silnic v týdnu p�ed Velikonocemi a na úklid chodník� 
kolem k�íže a u školy pracovníkem TSMO 
Odpovídá: ing. Kopal 

- Odkup pozemk� – p. Lupták – p.�. 293/2 a p. Hanssens p.�. 46/2 – KM� nesouhlasí 
s odkupem uvedených parcel; 

- M�sto odkupující 29 m2 z parcely �. 1248/19 bylo požádáno o odkup dalších 20 m2 
z tohoto pozemku – jedná se o pozemek v ul. Elišky Junkové, KM� souhlasí 
s odkupem z d�vodu možné budoucí plánované výstavby chodníku; 

- Sm�na pozemk� p. Pražák – ul. Na Kopci – prob�hlo místní šet�ení, sm�na prob�hne 
formou narovnání hranic pozemk�; KM� souhlasí; 

- Sm�na pozemk� p. Pražák –sm�na za pozemek p.�. 293/1 – navrženy 4 varianty, 
KM� souhlasí se 3 v tomto po�adí: 

1. p.�. 221/72 + Chválkovice p.�. 1713/7 a 1974/4 a v Hlušovicích 290/1 
2. 221/72 + �ást 473/1 a 1300/29 
3. 221/72 + �ást 473/1 a �ást 473/3 ( nesouhlasí p.Je�ábek ); 
 

- d�tské h�išt� – projekt nazván „Výcvikový areál SDH“ - není možná realizace 
studny, hasi�i se budou napojovat na hydrant, vjezd k areálu bude i z ul. Pplk. 
Sochora, dál z�stane ul. Junkové jako jednosm�rná, stále se �eší jeho realizace; 
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- bioodpad – co 14 dní bude v pátek od 14 hod. u hasi�ky p�istaven kontejner na 
bioodpad a v�tve, za�íná se sb�rovou sobotou 26.4.; 

- �erné skládky – budou zlikvidovány TSMO, musí p�ijet technika, cena cca 30 tis. K�; 
- „stará cesta“ pod kapli�kou – TSMO ozna�í cedulí sb�rné místo s dobou vývozu 

odpadu ; 
- odbor životního prost�edí informoval KM�, že by mohl ob�an�m darovat kompostéry, 

bližší informace budou zve�ejn�ny po jejich obdržení od MmOl; 
- p. Vladimír Prášil byl jmenován �lenem KM� Droždín; 
- oprava rozhlasu – bude provád�na p. Foukalem - pouze po �ástech, návrh na 

rozší�ení až k ul. Ke Stromk�m; 
odpovídá: p. Prášil 

- KM� navrhuje následující zm�ny jízdního �ádu linky �. 15 MHD:  
1. spoj    5:53h   z Droždína,         posun na 5:50h tak,                aby byl 6:10h na hl. nádraží; 
2.           6:45h                                              6:38h                                    6:55h 
3.           8:57h                                              8:50h                                    9:08h 

      4.      spoj   14:38h z hl. nádraží,     posun na 14:45h;         
 
             p�idat navíc :             
      5.      spoj        21.45h, kdy se vrací lidé z kina, divadla a musí �ekat až do 22:41h; 
      6.      spoj          4:47h z Droždína ve dnech prac. volna pro ob�any, kte�í slouží a pracují  
                                                          v soboty a ned�le a nemají se jak dostat na pracovišt� ( týká  
                                                          se i ob�an� z Bukovan a Bystrovan ); 

 
- Výro�í 180. let ZŠ Droždín – prob�hne spole�n� s oslavou Dne d�tí 31. 5. 2008, 

p�edpokládaný za�átek ve 13 -14 hodin, hlavní �ást prob�hne od 14 hod na h�išti, 
program pro d�ti, ve�er diskotéka 

- Kanalizace – sch�zka s e zástupci m�sta a VCES – ve st�edu 5.3.2008 v 15 hod., 
dotaz na napojení hasi�ky – kdo to zajistí?; cesta u lesa je rozježd�na auty VCES; 
svodnice u Pisko�ového je ucpaná, vytéká to na cestu t�sn� vedle úseku, který se má 
asfaltovat; zvláštní užívání komunikace �. III/4436 - ul. U Cihelny, p�ed domem �. 8 a 
10, kv�li kanalizaci, vozovka  - termíny: do 22.2.provizorní úprava, do 31.5.2008 
definitivní úprava; chodník  - do 30.4.2008 definitivní; 

- UPOZORN�NÍ: v n�kterých m�stských �ástech Olomouce byla 
ob�an�m již ud�lena pokuta ve výši 50 tis. K� za neoprávn�né 
p�ipojení ke kanalizace; 

- Skládka pod P�íhonem – povolena do 15.2.2008, stále neuklizena; 
- P. Je�ábek – bude kontaktovat pí Dudeškovou, jestli pozemek pod jejím domem je již 

od m�sta odkoupen; požádá školu o staré fotky Droždína; dotaz na výsadbu nového 
váno�ního stromu – je pot�eba zpracovat celkovou koncepci zelen� na návsi, 
p�ípadn� použít nebo p�epracovat koncepci zpracovanou za �innosti bývalé KM� 
Droždín; 
 

Požadavky host�: 
- p. Šiška – vodárna pod zahradami na ul. U Cihelny (parc. �. 276) – je bez poklop�, 

hrají si tam d�ti, hrozí nebezpe�í úrazu – p. Je�ábek navštívil majetkoprávní odbor 
MmOl, paní Brázdová zajistila ozna�ení místa a v pond�lí 10.3. bude poklop ošet�en; 

- ing. Stejskal – ul. Akátová – návrh na vybudování zpevn�né komunikace + ve�ejného 
osv�tlení, v p�ípad� možností u úprava chodní�ku; navrhuje, aby se zástupce KM� 
zú�astnil p�ebírání cest a chodník� p�i ukon�ení výstavby kanalizace 
odpovídá: Ostr�il 

- p. Hainc – informace o dalším výskytu sprejera – bude kontaktována Policie �R 
odpovídá: ing. Filipcová   
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- p. Hainc – dotaz na odstran�ní stromku na ul. Junkové – bude provedeno až p�i 
realizaci výstavby „Výcvikového areálu SDH“; požadavek na umíst�ní zna�ky na 
vjezdu do ul. Junkové – Zákaz vjezdu mimo dopravní odsluhu nebo Pr�jezd zakázán 

- pí Dvo�áková (ul. V Rynkách) informovala o podání žádosti na �EZ o p�emíst�ní 
rozvod� el. energie umíst�ného na jejím dom� – p. Je�ábek v této v�ci navštívil 
Odbor ochrany MmOl, který p�islíbil rychlou pomoc p�i �ešení tohoto problému; 

 
 
 

Program  další sch�ze KM� – duben 2008: 
- Pln�ní úkol� z minulého zasedání   
- Kanalizace, jsou pozváni zástupci m�sta a stav.dozor + VCES; 
- Centrum sport. a spol. aktivit 
- Dopravní problematika 
- Požadavky host� 

Termín p�íští sch�ze KM�:  7. dubna 2008 

Jednání KM� �. 2 Droždín bylo ukon�eno ve 21:40  
 
 
 
                                                                                                Ing. Eva Tušková 

p�edsedkyn� KM� �.2 – Droždín 
Zapsala: Ing. Marta Filipcová 
Schválila: Ing. Eva Tušková 

 

 

 
Nové rozd�lení ulic Droždína jednotlivým �len�m KM� Droždín: 
 
p. Je�ábek E. Junkové, Pplk. Sochora, U Cihelny, U Prachárny 
p. Ostr�il Aldova, H. Kvapilové, V Kukle 
Ing. Tušková  Horní Úlehla, U k�íže   
Mgr. Prágerová  Arnoldova, Myslivecká 
p. Prášil Na P�íhonu, Jesenická, 
Ing. Filipcová Ke Stromk�m, Akátová, Gagarinova , Janouškova  
Ing. Kopal Dolní Úlehla, Na Kopci  
pí Pospíšilová V Rynkách, Vít�zství 

 

 

 


