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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 1. 6. 2015 

 
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, p. Culek, Ing. arch. Daněk,  
Ing. Filipcová, Mgr. Pelikán, p. Prášil, p. Stejskal 

Omluveni za KMČ: Mgr. Lochmanová 

Hosté dle prezenční listiny: Mgr. Lumír Hamal (ředitel ZŠ Svatý Kopeček)  

Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 4. 5. 2015 
3. Jednání KMČ 
4. Požadavky hostů 
5. Závěr 
 

1. Jednání KMČ č. 2  Olomouc - Droždín bylo zahájeno v 18:00 hodin 
 

Předseda KMČ přivítal všechny přítomné, zahájil schůzi a obeznámil přítomné, že patronem 
pro KMČ Droždín je člen rady města Olomouce Ing. arch. Michal Giacintov (KDU-ČSL)  

 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 4. 5. 2015 

Splněno 
 

3.  Jednání KMČ: 
Oprava poškozených chodníků a cest – KMČ se dne 9.6.2015 sejde na pracovním 
jednání, kde vyhodnotí a vybere nejvíce poškozené chodníky a cesty v Droždíně,  
aby se provedla jejich oprava v měsíci srpnu 2015. Kromě toho se bude provádět  
po projednání s MMOL odbor dopravy, oprava chodníků na ulici U Cihelny, Myslivecká, 
Gagarinova – řeší Ing. Hainc 
Převod majetku – na základě jednání s Mgr. Žáčkem Ing. Hainc podal žádost ve věci 
převedení majetku z ŘSD do vlastnictví MMOL, tak aby veřejná zeleň pod ZŠ Droždín mohla 
být plně využita ve prospěch občanů a případně v dalších letech doplněna o lavičky  
nebo stromy a opravení stávajících, mělo by dojít k bezplatnému převedení majetku 
Nátěr zábradlí – KMČ podá žádost na nátěr zábradlí na ulici Horní Úlehla směr Bukovany  
Nátěr zastávky – KMČ odsouhlasila zakoupení barev pro natření zastávky MHD U Cihelny 
Vyčištění Adamovky – proběhlo odstranění černých skládek. Občané vlastnící pozemky, 
kde protéká Adamovka budou osloveni výzvou od MMOL odboru životního prostředí a KMČ, 
aby si dle zákona pozemky vyčistily a zajistili tak bezpečný průtok i v době přívalových dešťů. 
V letošním roce dle sdělení MMOL odboru životního prostředí se bude budovat v ulici 
Jesenická horský propustek – řeší Ing. Hainc, p. Prášil 
Doprava 
Ulice Myslivecká, Arnoldova, Na Příhonu, Horní Úlehla, Gagarinova – KMČ svolá místní 
šetření v měsíci červnu 2015 na řešení stávající situace v dopravě v těchto ulicích, opravy 
komunikace a chodníku. Pozváni budou p. Čech TSMO, p. Šulc  MMOL odbor dopravy, 
členové KMČ a občané dotčených pozemků – řeší Ing. Hainc 
Ulice Horní Úlehla – řešení dopravní situace – p. Stejskal pozval na 15.6.2015 na pracovní 
jednání Ing. Pešouta z dopravní policie ČR se kterým se bude řešit stávající situace 
Křižovatka mezi ulicemi Gagarinova-U Cihelny- Pplk. Sochora – KMČ podá žádost  
na MMOL odbor dopravy a ŘSD na možnou úpravu křižovatky pro bezpečnost silničního 
provozu – řeší Ing. Hainc, Ing. arch. Daněk, p. Prášil 
Nová značka – na ulici Dolní Úlehla stará nepřehledná značka ,,dej přednost v jízdě“ KMČ 
podá žádost na její výměnu – řeší p. Stejskal 
Výstražné figury – z důvodu bezpečnosti silničního provozu v Droždíně Ing. Hainc umístil 
výstražné panáky, kteří byly vandaly zničeny, v průběhu června budou nově instalováni 
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Strojní čištění – ve vybraných ulicích se budou pravidelně objevovat značky upozorňující  
na strojní čištění komunikací, prosíme spoluobčany o respektování dopravních značek 
Veřejné osvětlení – ulice U Kříže nahlášená poškozená lampa – řeší Ing. Filipcová 
Ukradené poklopy – KMČ podá oznámení na PČR o odcizení poklopů kanalizace na ulici 
Bukovanská – řeší Ing. arch. Daněk, p. Culek  
Městský informační systém – na podzim 2015 KMČ podá žádost na vybudování 
informačního systému v Droždíně pro turisty a občany tak, aby se v příštím roce realizovala 
jeho instalace – podá Ing. Hainc 
Oprava Kapličky nad Droždínem – KMČ projednala a odsouhlasila podání žádosti  
na opravu kapličky, aby oprava kapličky mohla být realizována v roce 2016 – podá  
Ing. Hainc 
Oprava drobných památek – Ing. Hainc podá žádost o možnou opravu křížů  
nad Droždínem v Rozdílech, na ulici Pplk. Sochora a na ulici Horní Úlehla, možnost čerpaní 
na opravu u ministerstva pro místní rozvoj  
Vybudování stezky – KMČ projednala a odsouhlasila podání návrhu v roce 2016  
na vybudování zpevněné stezky pro chodce a cyklisty na ulici Akátová – podá  
Ing. arch. Daněk  
Studny – KMČ podá žádost na zjištění stavu veřejně přístupných studní v Droždíně – hrozí 
nebezpečí úrazu – podá Ing. Hainc 
Označení názvů ulic – KMČ zjistí stav názvů označení ulic v Droždíně 
Záliv pro tříděný odpad – dle sdělení TSMO je možnost čerpat z projektu pro vybudování 
zálivu pro tříděný odpad. KMČ zjistí bližší podrobnosti – řeší Ing. Hainc 
Výdaje – Technický líh na očištění zastávek MHD 67,- Kč, barvy na nátěr lamp 1039,- Kč, 
dechová hudba Dolanka 2000,- Kč, květiny k pomníkům 1745,- Kč, oprava zídky a vyrovnání 
terénu u mateřské školky Droždín, provedl SDH 24 000,- Kč  
Fotbalové branky -  KMČ schválila možnost vybudování fotbalových branek na travnaté 
ploše u dětského hřiště v možné spolupráci s SDH na ulici Pplk. Sochora – řeší Ing. Hainc,  
p. Culek  
Pingpongový stůl – KMČ projednala a schválila zakoupení pingpongového stolu  
pro spoluobčany, který by se umístil na ulici Dolní Úlehla, pod hřiště – požadavek předá  
Ing. Hainc  
Oprava pomníku – KMČ odsouhlasila opravu pomníku u školy, p. Culek osloví SDH Droždín 
o cenovou nabídku na opravu  
Hřiště pro veřejnost – zpřístupnění hřiště na ZŠ Droždín pro veřejnost řeší Ing. Hainc  
za KMČ ve spolupráci s RNDr. Šnevajsem a MMOL odborem školství, Mgr. Žáčkem  
a pí. Mgr. Konečnou ředitelkou ZŠ Droždín  
Křovinořez – KMČ podá žádost na TSMO o možnost doplnění pracovníka, který bude moci 
obsluhovat křovinořez ve vlastnictví KMČ – řeší p. Prášil  
Prezentace ulic – p. Culek zdokumentoval další poškozené chodníky, silnice a kanály  
v ulicích Droždína a dataprojektorem prezentoval ostatním členům KMČ, zároveň p. Culek 
seznámil členy KMČ se situací na ulici Horní Úlehla a V Rynkách 
Pálení čarodějnic, stavění a kácení máje – KMČ projednala a schválila možnost od roku 
2016 spolupořádat s SDH a ostatními organizacemi v Droždíně pálení čarodějnic, 
stavění a kácení máje 
Údržba zeleně – KMČ podá žádost na pročištění příkopu v ulici Akátová a zjistí stav sečení 
trávy v ulici Pplk. Sochora  – podá p. Stejskal, Ing. Hainc 
Rozsvěcování stromu – KMČ projednala a schválila datum 4.12.2015, p. Culek osloví SDH 
a předloží tento termín jako variantu pro rozsvěcování Vánočního stromu s nadílkou 
Droždín Cup 2015 – FBC Droždín srdečně zve na turnaj ve florbalu v kategorii starších žáků 
a dospělých na hřiště na Dolní Úlehla v sobotu 13.6.2015 od 8:00 hodin 
Fotbalový a volejbalový turnaj – SK Droždín srdečně zve na sobotu 20.6.2015   
Poděkování – KMČ děkuje pí. Šmídové za mnohaletou údržbu pomníku na ulici Gagarinova 
Došlá Pošta  
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení a úklidu v Droždíně v měsíci červnu, informace 
ve vývěsce na ulici Gagarinova nebo na webových stránkách www.drozdin.eu 

http://www.drozdin.eu/
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4. Požadavky hostů: 
p. Mgr. Hamal – se zúčastnil na žádost Ing. Haince schůze KMČ a požádal KMČ  
o elektronické zaslání požadavků týkajících se MŠ Droždín. P. Mgr. Hamal obeznámil KMČ  
a odpovídal na otázky týkající se areálu a jeho využití. MŠ Droždín má kapacitu 28 dětí. 
V budoucnu je možnost využití areálu pro spoluobčany při pořádání kulturních akcí ve dnech 
pracovního klidu, kdy nebude MŠ obsluhována. Na budově MŠ bude provedena oprava 
fasády. Na žádost KMČ bude sundána reklamní plachta ze zídky areálu MŠ Droždín. 
V týdnu od 8.6.2015 bude předána místnost pro ukládání věcí pro pracovnici TSMO v areálu 
MŠ. Přizváni budou p. Fantula TSMO, p. Mgr. Hamal ředitel ZŠ Svatý Kopeček a ostatní 
členové KMČ – řeší Ing. Hainc. KMČ obeznámila p. Mgr. Hamala s webem www.drozdin.eu 
a požádala o možné zasílání pořádaných akcí MŠ Droždín pro lepší informovanost občanů 
Droždína. KMČ se dále nabídla, co může ve věci MŠ Droždín udělat. Bezbariérový vstup  
do MŠ se zatím neplánuje. P. Mgr. Hamal byl obeznámen s prasknutým půdním oknem  
na budově MŠ Droždín, na které upozornila KMČ.   
 
Závěr 
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a obeznámil s dalším termínem jednání 
KMČ 
 
Další mimořádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí  
29. 6. 2015 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín 
 
Připomínáme spoluobčanům: 
Od 14. června 2015 dochází ke změně jízdních řádů u dálkových spojů Dolany- 
Hlubočky-Pohořany. 
Prosíme spoluobčany, aby si na svých domech zkontrolovali, zda mají popisné  
a orientační čísla viditelně umístěné pro případný zásah záchranných složek.  
Prosíme spoluobčany, aby nestály auty na travnatých plochách a v místech,  
která nejsou na parkování určena. Děkujeme 
KMČ projednala a odsouhlasila přesunutí řádného veřejného zasedání ze dne  
13. 7. 2015 na 29. 6. 2015 z důvodu dovolených.  
Pro občany jsou k dispozici stránky o informacích a dění v MČ Droždín  
na www.drozdin.eu a na Facebooku Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín.  
 
Jednání bylo ukončeno ve 20:25 hodin  
Zapsal: Ing. Bc. Rostislav Hainc 
 

Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín 
Předseda: Ing. Bc. Rostislav Hainc 

+420 723 644 458 
drozdin.eu@gmail.com 

rostislav.hainc@gmail.com 
 

 
 

Zápis obdrží: všichni členové KMČ č. 2 Olomouc – Droždín na schválení (elektronicky) 
                      Magistrát města Olomouce – Mgr. Puhač (elektronicky) 
                      Magistrát města Olomouce – Mgr. Petra Vychodilová (elektronicky) 
            Člen rady města Olomouce – Ing. arch. Michal Giacintov (elektronicky)  
                      Webové stránky KMČ č. 2 Olomuc – Droždín (elektronicky) 
                      Vývěsky KMČ ulice Gagarinova, U Cihelny, Horní Úlehla, Vítězství (písemně)   
           Ředitel základní školy Svatý Kopeček – Mgr. Lumír Hamal (elektronicky) 

http://www.drozdin.eu/
http://www.drozdin.eu/
mailto:drozdin.eu@gmail.com

