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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 1. 8. 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. Josef Vytopil 

Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 11. 7. 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 11. 7. 2016 

Splněno 
3.  Jednání KMČ:  

Plán investic na rok 2017 – KMČ se zabývala návrhem plánu investic na rok 2017. Vybrala 
několik variant, ve kterých se řeší především bezpečnost občanů a dopravní situace. KMČ 
postupuje podle stanoveného plánu, který si v roce 2014 stanovila. Ing. Hainc projedná 
možné návrhy na MMOl odboru vnějších vztahů a informací na zjištění stavu a příprav studií, 
projektových dokumentací a možné realizace. Plán investic je třeba zaslat do 5. 9. 2016. 
V průběhu měsíce srpna KMČ zpracuje navržené požadavky, které budou zveřejněny 
v zápise v září 2016. V letošním roce mohou být navrženy maximálně 2 akce k realizaci  
a 2 akce na přípravu (studie, projektová dokumentace)  
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky a navazující trasy – dne 12. 7. 2016 
proběhlo jednání k cyklostezce na obecním úřadě v Tovéři. Za KMČ se zúčastnil Ing. Hainc  
a Mgr. Lochmanová. Na jednání se řešil další možný postup pro jednotlivé obce a městkou 
část. Zúčastnění se dohodli na společném jednání a podají požadavky na MMOl obor 
koncepce a rozvoje. KMČ provede místní šetření. Na jednání se řešila také možnost 
vybudování cyklopruhu spojující Droždín a Bukovany se zastupitelem obce Bukovany. Zápis 
z jednání bude přílohou zápisu KMČ v září 2016 
Čištění rybníka – KMČ obdržela návrh cenové nabídky z MMOl odboru majetkoprávního na 
opravu břehu rybníka za 38 918,- Kč. KMČ tuto věc projednala a odsouhlasila opravu hráze 
rybníka (5pro/0proti/0zdržel se), Ing. Hainc zašle informaci o projednání na MMOl odbor 
majetkoprávní a odbor vnějších vztahů a informací  
Doprava 
Oprava účelové komunikace z ulice Horní Úlehla do chatové oblasti nad Droždínem – 
KMČ řešila časté dotazy a připomínky občanů na opravu účelové komunikace. Bude zjištěna 
možnost opravy a nacenění opravy účelové komunikace v nejhorších úsecích. Ing. Hainc 
pozve na nacenění TSMO a předá požadavek na odbor dopravy 
Oprava výtluků u komunikací v ulici Jesenická, Myslivecká, Na Příhonu – KMČ podá 
požadavek na odbor dopravy a nacenění opravy TSMO u vybraných úseků komunikací 
v ulicích – podá Ing. Hainc 
Parkování vozidel v křižovatce Horní Úlehla/Na Kopci – KMČ na svém jednání řešila 
časté požadavky občanů na parkovaní vozidel v křižovatce z ulice Na Kopci směrem do ulice 
Horní Úlehla. Bude podán požadavek na řešení situace městskou policí v místě, kde auta 
stojí v křižovatce a cloní výhledu. KMČ dále řešila místa, kde stojí automobily a cloní 
průjezdu integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje a údržby TSMO, věcí se 
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bude dále zabývat a řešit situaci s MMOl a městkou policií. Prosíme občany, aby neparkovali 
své vozidla v křižovatce 
Zřízení nové autobusové zastávky směr Bukovany – dle sdělení MMOl odboru dopravy 
by od prosince 2016 měl autobus č. 15 nově zastavovat na ulici Horní Úlehla/Bukovanská ve 
směru do Bukovan. KMČ v roce 2014, na podněty občanů Droždína podala požadavek,  
pro zajištění bezpečnosti zvláště dětí jezdících do školy a na kroužky do Olomouce  
Problémy s rozvodněnou Adamovkou – KMČ řešila problémy, které vznikly při několika 
přívalových deštích v měsíci červenci. Horská vpusť se zčásti ucpala kamením a nánosy 
bahna. KMČ žádá občany, aby nebudovali na potoce hráze a přehrazení, které při průtrži 
mohou způsobovat škody. KMČ řešila další postup pro stabilizaci potoka při přívalových 
deštích. Ing. Hainc pozve na místní šetření MMOl obor životního prostředí a povodí Moravy. 
Věc bude KMČ řešit i s dotčenými občany v ulici Jesenická a majiteli pozemků, přes které 
Adamovka protéká. V současné době také chybí na horním toku úprava koryta a prořezání 
náletů  
Ucpané kanály – KMČ podá požadavek na pročištění kanálů v ulici Gagarinova, Myslivecká, 
Jesenická, Na Příhonu, Arnoldova, Na Kopci, Horní Úlehla, za KMČ –  podá Ing. Hainc 
Oprava kříže na ulici Horní Úlehla – byl umístěn zrestaurovaný kříž. Na podzim 2016 bude 
kříž společně s křížem u školy vysvěcen 
Údržba zeleně – KMČ se zabývala požadavky občanů na sečení trávy v ulici U Prachárny, 
Akátová – Ing. Hainc podá požadavek na zařazení neposekaných ploch do plánů údržby 
TSMO 
Společné setkání KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček – KMČ se dohodla na 
uspořádání společného setkání zmíněných KMČ. Ing. Hainc dohodne setkání s  KMČ  
a osloví předsedy z Lošova, Radíkova a Svatého Kopečku k řešení aktuálních problémů  
a požadavků občanů, které se týkají všech čtyř komisí 
Údržba pracovníkem TSMO – KMČ řešila požadavky občanů na čištění ulic a odstranění 
plevele v jednotlivých ulicích. Ing. Hainc předá požadavky na úklid ulic pracovnici TSMO 
Veřejný internet na detašovaném pracovišti – KMČ se zabývala požadavky klubu seniorů 
a občanů a podá žádost na opravu veřejného internetu, který nefunguje v místnosti 
detašovaného pracoviště MMOl v Droždíně 
Výdaje – tisk zápisu 60,- Kč, barva na zábradlí hasičské zbrojnice 478,- Kč, sprej na nátěr 
sloupků 219,- Kč, žárovka do klubu seniorů, do knihovny a detašovaného pracoviště 99,- Kč 
Divadelní představení – KMČ v současné době řeší technické zajištění (vč. pódia) – řeší 
Mgr. Lochmanová, Ing. Filipcová, Ing. Hainc  
Dotazníkové šetření pro tříděný odpad (papír, plast) – KMČ děkuje všem spoluobčanům 
za odevzdání formulářů a za jejich případné názory a připomínky. Ing. Hainc odevzdal 
všechny doručené dotazníky, včetně elektronických na MMOl odbor životního prostředí.  
O dalším postupu bude KMČ občany včas informovat  
Došlá pošta 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení a úklidu v Droždíně v měsíci srpnu 2016, 
informace ve vývěsce na ulici Gagarinova nebo na webových stránkách www.drozdin.eu 
Došlá elektronická pošta  
Elektronické podání dotazníků občanů k nádobám na tříděný odpad – KMČ obdržela od 
občanů elektronicky požadavky na nádoby na tříděný odpad 
Informace od p. primátora doc. Mgr. Staňka Ph.D. ve věci východní tangenty – na časté 
požadavky občanů Droždína, Ing. Hainc podal žádost na p. primátora Statutárního města 
Olomouce o informace ve věci týkající se východní tangenty (dopis p. primátora je v příloze 
tohoto zápisu a na vývěsce na ulici Gagarinova pod školou) 
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 do 30. 9. 2016. KMČ bere na vědomí, věcí se bude dále zabývat  
a informace bude předána základní škole 
Plán investic roku 2017 – požadavky – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů  
a informací formulář a informace pro podání žádosti plánu investic na rok 2017 
 

http://www.drozdin.eu/
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4. Požadavky hostů: 
p. Vytopil – informoval KMČ o stávající situaci s dopravou v ulici Vítězství. Vznesl dotaz  
na umístění retardérů a dopravního značení. KMČ se tímto požadavkem zabývala v roce 
2014 a opět podá požadavek na umístění retardérů a značky zakazující vjezd automobilů 
větších než 3,5 tuny. Ulice je nebezpečná zvláště pro děti, které chodí po silnici na autobus 
do školy. V ulici chybí chodník. KMČ řešila možnosti, kde by mohl být chodník vybudován, 
problémy s úzkou vozovkou, možnost řešení vyznačením krajnic. KMČ podá opět požadavek 
na měření rychlosti v horní části ulice, kde je maximální povolená rychlost 30km/h.  
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  
5. 9. 2016 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín 
 
Upozorňujme občany, že dotazníkové šetření pro tříděný odpad v Droždíně byl  
29. 7. 2016 ukončen  
 
Prosíme občany, aby neparkovali své vozidla v místech, která k tomu nejsou určena 
 
Jednání bylo ukončeno ve 19:35 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 ke 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 Olomouc – Droždín (elektronicky) 

Vývěsky KMČ ulice Gagarinova, U Cihelny, Horní Úlehla, Vítězství, Dvorského 
(písemně)  
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Příloha:  
 

 


