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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 29. 6. 2015 

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

Omluveni za KMČ: p. Culek, Mgr. Pelikán  

Hosté dle prezenční listiny: pí. Zdražilová 

Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 1. 6. 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. 

 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 1. 6. 2015 

Splněno 
 

3.  Jednání KMČ: 
Oprava poškozených chodníků a cest – KMČ se dne 9.6.2015 sešla na pracovním 
jednání, kde vyhodnotila a vybrala poškozené chodníky a cesty v Droždíně, naceněné TSMO 
Lokalita – ulice Horní Úlehla – oprava chodníku od č. o. 39 po č. o. 33 – cena 86 660,- Kč 
Lokalita – ulice Gagarinova – oprava chodníku od č. o. 1 po č. o. 5 – cena 135 671,- Kč 
Lokalita – ulice Gagarinova – oprava chodníku od č. o. 16 po č. o. 20 – cena 66 467,- Kč 
Lokalita – ulice E. Junkové – oprava překopů od č. o. 44 po č. 26 – cena 24 605,- Kč 
Lokalita – ulice E. Junkové – oprava vpusti a překopů u č. o. 30 – cena 15 344,- Kč 
Dále budou provedeny opravy dle sdělení MMOl odboru dopravy, hrazeny z odboru dopravy 
Lokalita – ulice U Cihelny – oprava chodníku od č. o. 24 po č. o. 26 
Lokalita – ulice U Cihelny – oprava chodníku u č. o. 15, zastávka MHD 
Lokalita – ulice U Cihelny – oprava chodníku u kanálu u č. o. 20 
Lokalita – ulice U Cihelny – oprava chodníku u č. o. 3, zastávka MHD 
Lokalita – ulice Gagarinova – oprava chodníku u poklopu studny u č. o. 8 
Lokalita – Myslivecká – oprava cesty u č. o. 20 
Oprava krajské komunikace – 22.6.–26.6.2015 proběhla oprava komunikace na ulici Horní 
Úlehla a Gagarinova. V souvislosti s tím Ing. Hainc podal žádost na Moravskou vodárenskou 
na zjištění vlastníků vodovodních přípojek a jejich následnou opravu  
Cenová nabídka opravy poškozených chodníků a cest – KMČ zajistí cenovou nabídku 
opravy od TSMO během měsíce srpna 2015 
Doprava 
Ulice Myslivecká, Arnoldova, Na Příhonu, Horní Úlehla, Gagarinova, Pplk. Sochora –
3.7.2015 se uskuteční místní šetření na řešení stávající situace v těchto ulicích, opravy 
komunikace a chodníků. Pozváni jsou p. Čech TSMO, p. Šulc  MMOL odbor dopravy, 
občané dotčených pozemků, účastní se členové KMČ Ing. Hainc, p. Prášil  
Ulice Horní Úlehla, Vítězství – 22.6.2015 proběhlo místní šetření s Ing. Pešoutem 
(dopravní policie) za účasti členů KMČ, Ing. Hainc, p. Stejskal. KMČ výsledky místního 
šetření projednala a navrhla možné úpravy dopravního značení – žádost podá  
Ing. Hainc 
Křižovatka mezi ulicemi Gagarinova - U Cihelny - Pplk. Sochora – ve dnech 9.6. 2015  
a 22.6.2015 proběhla místní šetření se členy KMČ za účasti Ing. Hainc, Ing. arch. Daněk, 
Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal a místní šetření s Ing. Pešoutem (dopravní policie) 
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za účasti členů KMČ Ing. Hainc, p. Stejskal – dle výsledků šetření KMČ navrhne několik 
řešení. Ing. arch. Daněk připraví návrhy řešení pro KMČ. Závěry KMČ budou projednány 
s občany, MMOl odborem dopravy, Správou silnic Olomouckého kraje  
Oprava mostu – mezi ulicemi U Cihelny a Pplk. Sochora KMČ podá žádost na opravu  
a přidělání označení názvu potoku Adamovka – řeší Ing. Hainc 
Nátěr zastávky – V ulici U Cihelny bude do konce července 2015 dokončen nátěr a výzdoba 
zastávky MHD – řeší Ing. Hainc 
Zřízení zastávky MHD – KMČ na svém zasedání projednala a následně schválila 
požadavek na zřízení další zastávky na ulici Horní Úlehla ve směru na Bukovany, zastávka 
je stavebně připravena – žádost podá Ing. Hainc 
Cyklostezky – Droždín – Bystrovany - Samotíšky – byly zahrnuty do 30 projektů 
Integrované teritoriální investice olomoucké aglomerace v regionu, – Ing. Hainc,  
Mgr. Lochmanová, Mgr. Pelikán 
Přechody pro chodce – zůstávají na stávajících místech, byly obnoveny novým nátěrem, 
do doby, než budou nově řešeny. Droždín je zahrnut do projektů nových přechodů  
dle sdělení MMOl, odboru dopravy – řeší Ing. Hainc 
Zrcadlo na ulici Horní Úlehla – požadavek na přidělání zrcadla byl předán na MMOl. Odbor 
dopravy – řeší Ing. Hainc 
Účelová komunikace k chatové oblasti – KMČ zjistí stav komunikace – řeší Ing. Hainc 
Označení názvů ulic – KMČ podá žádost na opravu označení názvů ulic v Droždíně – podá 
Ing. Hainc a p. Culek 
Výzva ohleduplnosti – KMČ obeznámí občany v chatových oblastech nad Droždínem  
– řeší Mgr. Lochmanová 
Záliv pro tříděný odpad – dle sdělení Ing. Pešouta (dopravní policie) je umístění kontejnerů 
na ulici Gagarinova nezákonné, kontejnery zasahují do vozovky. KMČ bude žádat nápravu  
a možnou změnu umístění kontejnerů, zároveň KMČ zamítla umístění kontejnerů vedle 
hasičské zbrojnice – řeší Ing. Hainc, Ing. arch. Daněk, p. Stejskal 
Výdaje – nákup barev na zastávku MHD U Cihelny 2208,- Kč, tisk zápisů 36,- Kč 
Oprava pomníku u školy – KMČ odsouhlasila cenovou nabídku SDH Droždín 12 000,- Kč. 
Oprava bude provedena v průběhu července 2015 – řeší Ing. Hainc, p. Culek 
Údržba zeleně – Ing. Hainc podal žádost na sečení trávy v ulici Vítězství a Akátová  
a odstranění dřevin a škod způsobených vichřicí ze dne 14.6.2015. KMČ podá žádost  
na sečení trávy v ulici U Prachárny, Horní Úlehla a obeznámí příslušné vlastníky pozemků 
na úpravu travního porostu ve vybraných ulicích a odstranění suchého stromu na ulici 
Gagarinova pod školou – řeší Ing. Hainc 
Křovinořez – KMČ umístí křovinořez do místnosti pro pracovníka TSMO  
Stav počtu obyvatel v Droždíně – KMČ podá žádost pro zjištění stavu obyvatel 
v jednotlivých věkových skupinách pro přípravu koncepce a rozvoje městské části do dalších 
let – zajistí Ing. Hainc 
Plán investic 2016 – Členové KMČ připraví a předloží do 7.9.2015 návrhy na plán investic 
pro rok 2016  
Koncepce, vize, rozvoj městské části – každý z členů KMČ připraví do 7.9.2015 návrh  
na  koncepci, vizi a rozvoj městské části, priority a dlouhodobé plánování pro následujících 
několik let, tak, aby se mohly řešit věci v časové ose, s důkladnou přípravou a možnou 
realizací v dalších letech a postupovalo se systematicky, každý rok s určitou prioritou řešení. 
KMČ projednala a schválila možnost vytvoření studie v roce 2016 pro budoucí úpravu ulic  
a veřejného prostranství v Droždíně. Studie by mohla být vytvořena v rámci práce studentů 
z vysokých škol. KMČ projednala možnosti využití strategického řízení a plánování  
– harmonogram pro městkou část Droždín – řeší Ing. Hainc 
Označení městské části – KMČ na svém zasedání projednala a odsouhlasila možnost 
zřízení nového označení Droždína v příštích letech na dopravních značeních  
a na příjezdových komunikacích do Droždína 
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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Žádost sdělení stanoviska k nájmu pozemku – p. Jiří Heger žádá o rozšíření účelu nájmu 
stávající smlouvy o nájmu na pozemku parc. č. 790 o výměře 220m2 v k.ú. Droždín.  
KMČ nesouhlasí s nájmem. (6proti/0zdržel se/0pro)  
Vyčistění rybníka – KMČ obdržela od MMOl odboru životního prostředí souhlas 
s vyčištěním rybníka, které by mělo být provedeno do 31.10.2015 
 

4. Požadavky hostů: 
pí. Zdražilová – upozornila KMČ na zanesený příkop pod ulicí U Prachárny  
a na neposekanou trávu. Dále upozornila KMČ na znečištění travnatých ploch v ulici 
Janouškova. Ing. Hainc podá žádost na pročištění příkopu a zjistí možnost sečení v ulici  
U Prachárny.  
 
Závěr 
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a obeznámil s dalším termínem jednání 
KMČ 
 
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí  
7. 9. 2015 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín 
 
Připomínáme spoluobčanům: 
Prosíme spoluobčany, aby si uklízeli po svých domácích mazlíčcích na veřejných 
prostranstvích. Děkujeme  
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 
 
Komise městské části přeje všem spoluobčanům krásné léto a dětem hezké prázdniny 
 
Jednání bylo ukončeno ve 19:20 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 – Bc. Daniela Horňáková (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)   
  

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

