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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 6. 6. 2016 

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

Omluveni za KMČ: p. Culek, Ing. arch. Daněk, Mgr. Pelikán 

Hosté dle prezenční listiny: p. Pavel Oplustil, p. František Konečný 

Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 2. 5. 2016 
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. 5. 2016 

Splněno 
 

3.  Jednání KMČ:  
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – druhé pracovní jednání skupiny 
k cyklostezce proběhne 12. 7. 2016 na obecním úřadě v Tovéři za účasti KMČ Droždín, obcí 
Samotíšky, Bystrovany, Tovéř, zástupce MMOl. Ing. Hainc pozve na jednání zástupce obce 
Bukovany 
Stavba cementace vodovodu – byla zahájena oprava vodovodního potrubí mimo 
zastavěné území Droždína. Lokalita opravy je mmt. mezi Droždínem a Svatým Kopečkem 
Čištění rybníka – po skončení odbahňování rybníka proběhne místní šetření přímo 
v rybníku za účasti KMČ, MMOl odboru koncepce a rozvoje, SDH Droždín. KMČ zjistí stav 
hráze a zajistí opravu poškozených břehů, následně bude stanoven plán pro přípravu 
napuštění a vysazení nových ryb s možností uspořádání společenské akce pro občany 
Droždína 
Černé skládky – KMČ na svém jednání projednala a řešila aktuální situaci s černými 
skládkami nad Droždínem. KMČ podá žádost na prošetření na MMOl odbor životního 
prostředí a případně na stavební úřad – řeší Ing. Hainc 
Doprava 
Nové dopravní značení – na Droždínské zatáčce bylo nainstalováno dopravní značení 
,,chodci ve vozovce“, doporučená rychlost 50 km/h 
Oprava obrubníku v ulici U Prachárny – došlo k opravě odtokového kanálu a opravě 
obrubníku  
Oprava kanálu v ulici V Rynkách – bylo opraveno okolí rozbité vozovky a zasypání mezer 
mezi žulovými kostkami ve vozovce 
Místní šetření k: oprava mostu na křižovatce Pplk. Sochora, Gagarinova, U Cihelny, 
oprava krajské komunikace Horní Úlehla, Gagarinova, Pplk. Sochora, řešení stávající 
křižovatky a přechodů, situace pro chodce v Droždínské zatáčce, dopravní značení – 
Dne 3. 5. 2016 proběhlo místní šetření za účasti zástupců: Správa silnic Olomouckého kraje  
p. Loun, MMOl odbor dopravy p. Šulc, KMČ Ing. Hainc, p. Culek, Ing. arch. Daněk,  
Mgr. Lochmanová, p. Prášil. Zúčastnění prošli jednotlivá místa na komunikacích. Dle 
domluvy se Správou silnic Olomouckého kraje bude vyfrézována část vozovky na ulici Horní 
Úlehla a pokryta novým asfaltem v místě, kde je cesta rozbitá. Dále bude opětovně opravená 
komunikace na křižovatce Horní Úlehla-Gagarinova z důvodu propadu vozovky. Během léta 
dojde k opravě mostu na křižovatce U Cihelny-Gagarinova-Pplk. Sochora. KMČ řešila 
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podněty občanů z ulici Pplk. Sochora, kde se tvoří při deštích voda – bude řešeno při opravě 
komunikace se správou silnic Olomouckého kraje. P. Loun doporučil KMČ, aby se obrátila na 
vedoucí provozu Správy silnic Olomouckého kraje a podala žádost k úpravě značení a 
opravě komunikací. Ing. Hainc pozve na další místní šetření vedoucího zástupce Správy 
silnic Olomouckého kraje  
Informační značení pro turisty – dle sdělení MMOl, odboru vnějších vztahů a informací 
bude nainstalováno informační značení na podzim tohoto roku 2016. KMČ na svém jednání 
projednala a odsouhlasila dvě místa, kde bude značení nainstalováno. Ing. Hainc zašle 
návrhy na MMOl odbor vnějších vztahů a informací 
Turistické značení ČKT – KMČ na svém jednání projednala podněty občanů - chybějící 
turistické značení v Droždíně. Ing. Hainc osloví Český klub turistů, o možnosti umístění 
značení míst v Droždíně 
Místní šetření v ulici Dolní Úlehla – na podněty občanů bude dne 21. 6. 2016 provedeno 
místní šetření. Dotčené občany pozve Ing. Hainc. Dále byly projednány požadavky občanů 
ke zřízení dráhy na ovládací modely aut. KMČ tuto věc bude dále řešit na místním šetření 
Místní šetření v ulici Myslivecká – na podněty občanů bude dne 21. 6. 2016 provedeno 
místní šetření. Dotčené občany pozve Ing. Hainc 
Dobrovolná brigáda na čištění Adamovky – KMČ bude 28. 6. 2016 provádět úklid a 
čištění potoka Adamovka v ulici Jesenická a v lese nad Droždínem. Sraz dobrovolných 
zájemců je v 18:00 hodin pod ,,Příhonem“ v ulici Jesenická 
Nové lampy veřejného osvětlení – dne 27. 5. 2016 proběhlo místní šetření za účasti KMČ 
Ing. Hainc a pracovník TSMO. Byly řešeny vybrané místa pro dobudování veřejného 
osvětlení. Nově bude zřízeno veřejné osvětlení na chodníku mezi ulicí Myslivecká a 
Jesenická (schody) a u křižovatky v ulici U Cihelny u bytových domů. Na ulici Jesenická dle 
sdělení TSMO musí KMČ zažádat o vypracování projektu pro vytvoření nového osvětlení. 
KMČ zjistí možnost vést osvětlení od elektrického rozvaděče v ulici pod ,,Příhonem“, tak aby 
mohlo být osvětlení prodlouženo, v případě že osvětlení prodloužit nepůjde, KMČ podá 
žádost na vytvoření projektu pro nové veřejné osvětlení v ulici Jesenická 
Dětské pískoviště U Cihelny – bylo vybudované nové pískoviště u bytových domů 
Jednání městské policie a policie ČR se zástupci KMČ dne 10. 5. 2016 – Ing. Hainc 
informoval o stávající situaci  bezpečnosti v Droždíně. Dle sdělení PČR bylo v loňském roce 
vykradeno jedno auto na k. ú. Droždín. Ing. Hainc předložil MPO a PČR žádost na řešení 
dopravní situace s vysokou rychlostí jedoucích aut přes Droždín a parkování na 
nebezpečných úsecích. Byl prezentován seznam společenských a sportovních akcí 
v Droždíně pro zajištění bezpečnosti. PČR doporučila, aby se KMČ obrátila na Krajské 
ředitelství policie ČR za účelem měření nadměrně přetížených kamionů, které mají přes ulici 
U Cihelny a Pplk. Sochora zakázaný průjezd 
Oprava kapličky Svaté Anny na ,,Staré cestě“ – Ing. Hainc zjistí termín zahájení opravy 
kapličky. Bude uvedeno v příštím zápise KMČ 
Třídění papíru a plastů v rodinných domech – během měsíce června proběhne 
dotazníkový průzkum u rodinných domů v Droždíně pro zřízení popelnic na tříděný odpad 
(papír, plast) pro rodinné domy. Více informací bude v rozhlase a občané obdrží do svých 
schránek, případně se mohou obracet na členy KMČ 
Zjištění stavu převedení pozemku do vlastnictví SMOl – pozemek parcelní číslo 70 v k. ú. 
Droždín je stále vedený pro Ředitelstvím silnic a dálnic. Ing. Hainc v této věci jednal s  
náměstkem primátora Mgr. Žáčkem, pozemek by měl být převeden do vlastnictví SMOl  
k využití občanům v Droždíně 
Venčení domácích mazlíčků na veřejných prostranstvích – KMČ projednávala na svém 
jednání stížnosti občanů na nedbalé venčení domácích mazlíčků na veřejných prostranstvích 
(neuklízení po domácích mazlíčcích) zvláště u sportovního hřiště, dětského hřiště a u školy – 
požadavek bude předán na městskou policii - podá Ing. Hainc  
Údržba zeleně – Ing. Hainc podal požadavek občanů na prořezání keřů u ZŠ Droždín 
z důvodu konání zahradní slavnosti, dále bude podán požadavek na sečení trávy v ulici 
Jesenická (u schodů), v ulici U Prachárny a v ulici Bukovanská 
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Sečení trávy pracovníkem TSMO – v současné době pracovnice TSMO nemůže sekat 
trávu křovinořezem, p. Stejskal podá požadavek na TSMO, aby byla pracovnice TSMO 
zaškolena pro vykonávání práce s křovinořezem. V případě, že nebude možnost zaškolení, 
KMČ bude dále věc řešit s MMOl odborem vnějších vztahů a informací a hledat jinou 
možnost, jak zajistit údržbu malých ploch pro sečení křovinořezem  
Aktuální mapa – KMČ podá žádost na dodání nové aktuální katastrální mapy Droždína 
Požadavek na popelnici pro účely klubu seniorů a detašovaného pracoviště MMOl  
– Ing. Hainc podá žádost o zřízení popelnice pro klub seniorů a detašované pracoviště MMOl 
Místní šetření v ulici U Gregoráku – dne 19. 5. 2016 proběhlo místní šetření v lokalitě u 
rybníku Gregorák za účasti KMČ: Ing. Hainc, p. Culek, Ing. Filipcová, Mgr. Lochmanová, p. 
Prášil, p. Stejskal, za občany: pí. Becková, p. Hájek, pí. Zborková. Předmětem šetření byla 
rekultivace a úprava veřejného prostranství pro užívání občanů k rekreačním účelům. 
Zúčastnění projednali možnosti úpravy vybudování malého travnatého hřiště pro děti, 
procházkové stezky, umístění laviček pro odpočinek. KMČ zajistí úpravu veřejného 
prostranství a osloví majitele rybníka Gregorák o odstranění nebezpečných částí stromů. 
Dále se řešil stávající stav skákacích můstků a místa, které využívali ,,bikeři“ Ing. Hainc 
osloví mládež, která místo využívala a případně se místo upraví tak, aby jej mohli využívat 
jak mládež na kolech, tak děti při sáňkování 
Hasičský výcvikový areál – dne 19. 5. 2016 proběhlo místní šetření u dětského hřiště za 
účasti KMČ - Ing. Hainc, p. Culek, Ing. Filipcová, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal za 
SDH Droždín – p. Bráblík, p. Spáčil, pí. Knapková, p.Kubáček, p. Zedník, p. Konečný, pí. 
Šišková. Předmětem šetření bylo najít společný postup k dořešení stávající situace na 
dětském hřišti s výcvikovým areálem. Dle domluvy SDH Droždín předloží KMČ do 31. 8. 
2016 návrhy využití výcvikového areálu. Dalším bodem jednání bylo řešení stávajícího 
domku pro SDH Droždín stojící na ulici Pplk. Sochora. Mobilní dům může být umístěn na 
stávajícím místě po dobu trvání výpůjčky mezi SDH Droždín a SMOl. Výhledově se řešilo 
vybudování domku pro hasičskou techniku a potřeby hřiště dle stávajícího projektu a 
možnost využití výcvikového areálu pro SDH Droždín i do dalších let, aby nedošlo ke zrušení 
výcvikového areálu 
Výdaje – tisk zápisu 60,- Kč, dva klíče do vývěsek 62,- Kč 
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 
Došlá elektronická pošta  
Rozhodnutí – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a informací rozhodnutí 
(MMOl odbor stavební) o zvláštním užívání, zábor prostranství na ulici Gagarinova pro účel 
demolice objektu. KMČ bere na vědomí, věcí se bude dále zabývat tak, aby v případě 
realizace byla včas upozorněna základní škola pro zajištění bezpečnosti dětí 
Žádost o informace z místního šetření – pí. Bednářová žádá o informace z místního 
šetření v ulici U Gregoráku a o případné další informace z dalších šetření. KMČ doporučuje 
přečíst zápisy KMČ, kde jsou veškeré informace nebo se obrátit na členy KMČ, kteří se 
šetření účastnili 
Cyklostezka Bystrovany – Droždín - Samotíšky – p. Straka zaslal KMČ návrh propojení 
cyklostezky mezi jednotlivými obcemi a propojení mezi stávajícími cyklostezkami 
z Olomouce – Bělidel do Bystrovana a z Olomouce – Chválkovic do Samotíšek. KMČ se 
touto věcí zabývá a podporuje. KMČ návrh p. Straky vítá a zahrnuje jej pro řešení u dalšího 
pracovního jednání k cyklostezce 12. 7. 2016 v Toveři 
Ohláška, stanoviště včel – p. Mucha ohlásil nové stanoviště včel v k.ú. Droždín. KMČ bere 
na vědomí   
Žádost o spolupráci – nezisková organizace Interporadna.cz žádá schůzku s členy KMČ 
v rámci informačního setkání a předání bližších informací týkajících se poradny pro osoby se 
zdravotním postižením a seniory, sociální restart, olomoucká linka důvěry, které v Olomouci 
provozují. Po projednání KMČ nabídne možnou schůzku s p. Sirkou Dis, zástupcem 
neziskové organizace klubu seniorů a případně základní škole v Droždíně 
 

http://www.drozdin.eu/


Komise městské části č. 2  Olomouc – Droždín 
 

 

4. Požadavky hostů: 
p. Oplustil – zažádal informaci o možnosti zřízení autobusové zastávky v ulici Horní Úlehla 
(směr Bukovany) u ulici Bukovanská. Odpovídá Ing. Hainc – KMČ věc řeší, v současné době 
je věc na majiteli komunikací, aby komunikace včetně autobusové zastávky převedl do 
vlastnictví SMOl, a zastávka může být během roku 2016 zřízena. Dále se p. Oplustil 
informoval o stávající situaci dětských hřišť a občanské vybavenosti v Droždíně 
p. Konečný – informoval KMČ o nové skládce nad Droždínem. KMČ se skládkou zabývá a 
řeší její odstranění a zjištění původce skládky. Ing. Hainc za KMČ předá požadavek na 
MMOl odbor životního prostředí a bude požadovat místní šetření a ohledání místa skládky. 
P. Konečný zjišťuje místo, kam bude bahno z rybníka vyváženo. KMČ zjistí na MMOl odboru 
koncepce a rozvoje a uvede v příštím zápise a Ing. Hainc osobně informaci o místě, kam se 
bude bahno vyvážet, předá p. Konečnému 
 
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  
11. 7. 2016 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín 
 
Žádáme spoluobčany, aby uklízeli po svých domácích mazlíčcích na veřejných 
prostranstvích, děkujeme  
 
Žádáme spoluobčany, aby nevytvářeli černé skládky, ale aby v případě potřeby využili 
některý ze sběrových dvorů v Olomouci 
 
V průběhu měsíce června proběhne dotazníkové šetření u rodinných domů v Droždíně 
za účelem možnosti získání popelnice pro domácnost na tříděný odpad (papír, plast)  
 
Upozorňujeme občany na kůrovcovou kalamitu v okolí Droždína 
 
Jednání bylo ukončeno v 19:15 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 – Bc. Kateřina Křupková (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, Dvorského 
(písemně)  

mailto:drozdin.eu@gmail.com

