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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 30. 11. 2015 

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

Omluveni za KMČ: p. Culek, Mgr. Lochmanová 

Hosté dle prezenční listiny:  

Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 5. 10. 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 a zahájil schůzi. 

 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 2. 11. 2015 

Splněno 
 

3.  Jednání KMČ:  
Termíny jednání KMČ roce 2016 
Jednání budou probíhat pravidelně v pondělí v 18:00 hodin v areálu mateřské školky 
Droždíně v ulici Gagarinova. V měsíci červenci z důvodu státních svátků 5. a 6. 7. 2016 
bylo jednání o týden posunuto. Nově přibylo jednání v měsíci srpnu 2016 z důvodu řešení 
sezónních prací a akutních problémů, které mohou v letních měsících nastat. V měsíci 
listopadu 2016 jsou dvě schůze z důvodu příprav na rozsvěcování stromu a možnosti 
vyřešení bezodkladných případů ještě do konce kalendářního roku 2016.   
4. 1. 2016  od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín 
1. 2. 2016  od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín 
7. 3. 2016  od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín 
4. 4. 2016  od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín 
2. 5. 2016  od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín 
6. 6. 2016  od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín 
11. 7. 2016  od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín 
1. 8. 2016  od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín 
5. 9. 2016  od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín 
3. 10. 2016 od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín 
7. 11. 2016  od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín 
28. 11. 2016 od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín 
Termíny budou zveřejněny na www.olomouc.eu a na www.drozdin.eu a na Facebooku 
Komise městké části č. 2 Olomouc – Droždín  
Doprava 
Dopravní zrcadlo na ulici Jesenická, Myslivecká, Vítězství – dle sdělení MMOl odboru 
dopravy bylo umístění zrcadla kladně projednáno, odbor dopravy zpracuje dokumentaci – 
řeší Ing. Hainc 
Umístění nové značky ulice Vítězství– v ulici byly umístěny značky ,,pozor chodci ve 
vozovce“  
Snížení rychlosti ulice Dolní Úlehla – dle sdělení MMOl odboru dopravy je možnost zřízení 
v ulici ,,Zóna 30 km/h“ , od začátku po konec ulice v obou směrech – řeší Ing. Hainc 

http://www.olomouc.eu/
http://www.drozdin.eu/
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Měření radarem – ve vybraných rizikových ulicích Droždína probíhá měření radarem. 
Z důvodu probíhající analýzy nezveřejňujeme v zápise místa, kde jsou radary umístěny,  
aby nedošlo ke zkreslování zaznamenaných údajů – řeší Ing. Hainc 
Cyklostezka – Ing. Hainc informoval KMČ o připravovaném pracovním jednání, které se 
bude konat 21. 1. 2016 v Droždíně za účasti starostů okolních obcí a zástupců MMOl  
Výdaje – tisk plakátů do vývěsek 221,- Kč, magnetky do nových vývěsek 158,-Kč, tisk zápisů 
do vývěsek 60,-Kč. 
Sběrová sobota – dle sdělení MMOl odboru životního prostředí se příštím roce mohou 
konat sběrové soboty jen jednou za rok. KMČ na svém zasedání zvážila všechny pro a proti 
jarní a podzimní sběrové soboty a schválila, že preferuje sběrovou sobotu na podzim 
z důvodu většího odpadu ze zahrad, popadaného listí, nashromážděného odpadu během 
roku, vyjádření podá Ing. Hainc 
Svoz bio odpadu v zimním období – bude probíhat jednou měsíčně a to v období:  
18. 12. 2015, 22. 1. 2016, 19. 2. 2016, 18. 3. 2016  
Sběrový dvůr pro podnikatele – KMČ na svém zasedání projednala žádost o prodloužení 
otvírací doby alespoň jeden den v týdnu – podá Ing. arch. Daněk  
Nové osvětlení – KMČ projednala a odsouhlasila možnost v příštím roce 2016 opravu  
a vybudování osvětlení na schodech spojující ulici Mysliveckou a Jesenickou. Chodník je 
hojně využíván občany chodící z autobusu č. 11 a večer zde není vidět. Dále požadavek na 
pracovníka TSMO, aby v zimních měsících schody udržoval při nepřízni počasí. Žádost podá 
Ing. Filipcová, Ing. Hainc, p. Prášil  
Pingpongový stůl – KMČ projednala další možnosti umístění stolu a řešení pro případnou 
instalaci v roce 2016 
Orientační náklady opravy chodníků a komunikací – KMČ na svém zasedání projednala 
a prošla orientační náklady na opravy chodníků a komunikací v roce 2016 v Droždíně 
naceněné TSMO pro možnosti dalšího řešení stávajících situací na chodnících  
a komunikacích  
Čištění rybníka a oprava hráze – dle sdělení a zaslání informací od MMOl odbor Koncepce 
a rozvoje bude čištění a oprava hráze rybníka provedena v měsíci březnu 2016, druhý rozbor 
sedimentů byl v normě a je platný půl roku ode dne odebrání vzorků – řeší  
Ing. Hainc 
Plán investic – Ing. Hainc obeznámil členy KMČ s pozvánkou na společné setkání členů 
KMČ 8. 12. 2015, na kterém bude představen plán investic na rok 2016 
Výsadba stromu – KMČ projednala a odsouhlasila možnost zasadit strom v okolí 
opraveného kříže na ulici Pplk. Sochora, žádost podá Ing. Hainc 
Kácení stromu ulice U Cihelny – dle sdělení MMOl odboru životního prostředí bude strom 
u domu č. o. 5  pokácen v lednu 2016 
Nový vánoční strom – v ulici Gagarinova pod školou byla zasazená jedle pro budoucí 
generace, Ing. Hainc osloví ZŠ Droždín a požádá o možnost nazdobení stromu a zajistí 
nátěr stromu proti okusu  
Rozsvěcování vánočního stromu – KMČ projednala a schválila postup a řešení během 
rozsvěcování stromu, proběhlo rozdělení úkolů a časový harmonogram celé akce 
Sběrové místo odpadu pro chataře Jesenická – Ing. Hainc a p. Prášil pozve na obhlédnutí 
nového vybraného místa KMČ na ukládání odpadu zástupce TSMO v měsíci lednu 2016. 
Odpad, který je nyní v oploceném místě dle sdělení MMOl odboru životního prostředí bude 
odvezen před přesunem na nové stanoviště. Žádáme občany z chatových oblastí, aby 
neukládali odpad v době, kdy neprobíhá svoz komunální odpadu. Děkujeme 
Nové světlo v areálu MŠ Droždín –  bylo zřízeno čidlo na spínání světla u vstupu do klubu 
seniorů a knihovny, členové KMČ zjistí do 15. 12. 2015 možnosti a cenovou nabídku pro 
zřízení druhého světla k bráně pro potřeby klubu seniorů a knihovnu tak, aby celé místo bylo 
bezpečně osvětleno 
Název ulice – zastupitelstvo města Olomouce projednalo a schválilo název ulice  
U Gregoráku 
Svěcení kříže – 27. 3. 2016 na Droždínské hody proběhne svěcení opraveného kříže na 
ulici Pplk. Sochora v 15:00 hodin. Účast přislíbil biskup Mons. Josef Hrdlička, řeší Ing. Hainc 
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Tříkrálová sbírka -  hledají se zájemci, kteří by chtěli koledovat během Tříkrálové sbírky 
České Charity, v případě zájmu kontaktujte kteréhokoliv člena KMČ do 20. 12. 2015  
Došlá pošta 
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – KMČ byla informována 
rozhodnutím o povolení zvláštního užívání komunikace ulice Janouškova z důvodu položení 
vodovodní přípojky, které proběhlo ve dnech 26. 10. – 30. 10. 2015, KMČ vzala na vědomí  
Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí – p. František Culek žádá 
o nájem parc. č. 392/13 ostatní plocha k užívání parkovacího stání k budově č. p. 152, objekt 
k bydlení Horní Úlehla 27, součástí pozemku parc. č. 529 zastavěná plocha a nádvoří za 
účelem vytvoření zatravněného parkovacího stání pro automobil. KMČ souhlasí s nájmem 
(6pro/0proti/0zdržel se)  
Došlá elektronická pošta 
p. Jan Dočkal – se ptá, zda hrozí lokální povodně v místě nové výstavby rodinných domů 
v nově vznikající v lokalitě U rybníčku nově v ulici U Gregoráku. KMČ věc zjistí a odpověď 
zašle a zveřejní v dalším zápise Ing. Hainc  
4. Požadavky hostů: 
5. 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  
4. 1. 2016 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín 
 

Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín přeje všem 
spoluobčanům klidný adventní čas, krásné a požehnané Vánoce, 

 do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, vzájemné 
tolerance, vřelé sousedské a mezilidské vztahy a krásný celý nový 

rok 2016 
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Jednání bylo ukončeno ve 19:02 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)  
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