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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 2. 1. 2017 

Zápis č. 01 
 

1. Jednání KMČ č. 2  Olomouc - Droždín bylo zahájeno v 18:00 hodin 
Předseda KMČ přivítal všechny přítomné, seznámil s programem a zahájil schůzi.  
Program:  
1. Zahájení jednání 
2. Prezence 
3. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 28. 11. 2016 
4. Jednání KMČ 
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
6. Požadavky hostů 
7. Nové požadavky 
8. Závěr 
9. Místo a čas příští schůze 
 

2. Prezence 
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, Ing. arch. Daněk, Ing. Filipcová, 
Mgr. Lochmanová, p. Stejskal 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: p. Culek, p. Prášil 
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Pelikán 
Hosté dle prezenční listiny: p. Ludvík Nešpor 
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 28. 11. 2016 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Východní tangenta – KMČ podporuje zachování historické aleje a průjezd stávající 

komunikací spojující obec Samotíšky a městskou část Chválkovice i pro osobní automobily a 

MHD. KMČ bude v této věci dále jednat  

Dopravní situace v ulici Vítězství – KMČ se na svém jednání zabývala dopravní situací a 

bezpečností chodců v ulici a řeší situaci s MMOl odborem Koncepce a rozvoje 

Zimní údržba – probíhá podle stanového plánu a v závislosti na počasí. Stížnosti občanů na 

přesolené silnice a chodníky – požadavek předá p. Prášil a Ing. Hainc na TSMO 

Kontrola kotlů – dle požadavků občanů KMČ sděluje, že od 1. 1. 2017 (platnost nového 

zákona) můžou úřady provádět kontroly kotlů na tuhá paliva  

Stanoviště na ukládání odpadu pro chataře v ulici Jesenická – KMČ na základě 

požadavku místních občanů projednala a posoudila možnosti řešení stávajícího místa pro 

ukládání odpadu v ulici Jesenická. Stanoviště se zakryje tak, aby nerušilo okolí – řeší Ing. 

Hainc, p. Prášil, Mgr. Lochmanová 

Černá skládka – KMČ podá žádost na odstranění stavební suti v ulici Jesenická 

Nádoby na tříděný odpad – v případě, že občané nádoby na tříděný odpad žádali a 

neobdrželi nebo nestihli podat žádost, prosíme, aby se obrátili na MMOl, odbor životního 

prostředí na p. Mgr. Petra Swaczynu  

Požadavek na uzavření průtoku rybníka – KMČ podá požadavek na SDH Droždín, na 

uzavření průtoku, aby byl led stabilnější pro bruslení – žádost SDH podá Ing. Hainc.  

KMČ žádá občany, zvláště mládež, aby neházeli cizí předměty na ledovou plochu 

rybníka. Děkujeme 
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Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o nočním klidu – stanovení výjimečných případů, při 

nichž je na území SMOl doba nočního klidu zkrácena od 2:00 do 6:00 hodin v městské části 

Droždín v noci ze dne: 

27. – 28. 5. 2017 Den FBC Droždín, Droždín cup 2017 

17. – 18. 6. 2017 Turnaj malá kopaná + volejbal + zábava 

22. – 23. 7. 2017 Pivní slavnosti + diskotéka 

12. – 13. 8. 2017 Setkání s občany z Droždína 

19. – 20. 8. 2017 Memoriál J. Skácelíka a M. Pospíšila + diskotéka 

23. – 24. 9. 2017 Netradiční soutěž v požárním sportu 

Společné jednání KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček – proběhne 19. 1. 2017 

na Svatém Kopečku. Ing. Hainc pozve zástupce MMOl, informace z jednání budou 

zveřejněny v zápise v březnu 2017 

Požadavek na nové zábradlí u schodů – KMČ projednala a odsouhlasila požadavek 

občanů na zřízení zábradlí v rizikových místech na schodech v ulici Dolní Úlehla, v ulici 

Jesenická, Gagarinova – podá Ing. Hainc 

Požadavek na nové osvětlení – na požadavky občanů se KMČ zabývala umístěním 

nového osvětlení v ulici U Cihelny u zastávky směr Bystrovany 

Poškození vzrostlého stromu – v ulici Elišky Junkové u dětského hřiště došlo mezi 

vánočními svátky k poškození vzrostlé lípy cizí osobou (navrtání kmene). Ing. Hainc podal 

žádost na prošetření na MMOl odbor životního prostředí 

Zápis o odevzdání a převzetí díla – Ing. Hainc dne 29.11.2016 převzal osázení 10 ks 

laviček do betonu dle požadavku KMČ od TSMO v ceně 38 823,-Kč 

Tříkrálová sbírka – proběhne v Droždíně 8. 1. 2017 od 10:00 do 12:00 hodin 
Pozvání na ples – FBC Droždín srdečně zve na florbalový ples, který se koná dne 14. 1. 
2017 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, SDH Droždín srdečně zve na hasičský ples, který 
se bude konat 28. 1. 2017 ve společenském sále u Šišků v Droždíně 
Opravené dveře v kapli sv. Anny na ,,Staré cestě“ – byly namontovány a natřeny původní 

barvou 

Nové stromy v ulici Dolní Úlehla – byly zasazeny ořechy dle původní výsadby 

Sběrová sobota – proběhne v letošním roce v sobotu 29. 4. 2017 od 8:00 do 13:00 hod. 

 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Sdělení usnesení Rady města Olomouce – KMČ obdržela na vědomí od MMOl odboru 
majetkoprávního usnesení o schválení pachtu předmětné části pozemku parc. č. 790 ostatní 
plocha o výměře 220 m2 žádosti p. Jiřího Hegera, kterým se KMČ v uplynulém roce 
několikrát zabývala (viz zápisy KMČ r. 2016), dále usnesení o schválení pachtu pozemku 
parc. č. 46/32 zahrada o výměře 303 m2 v k. ú. Droždín žádostí pí. Hany Dočkalové. (viz. 
zápis ze dne 3.10.2016).  
Zápisy z předchozích let je možné shlédnout na www.olomouc.eu nebo na www.drozdin.eu  
Rozhodnutí zastupitelstva města Olomouce – KMČ obdržela na vědomí od MMOl odboru 
majetkoprávního rozhodnutí o schválení směny části pozemku parc. č. 1248/30 orná půda o 
výměře 12 m2 v k. ú. Droždín a části pozemku parc. č. 1248/31o výměře 12 m2 v k. ú. 
Droždín za část pozemku parc. č. 74/12 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Droždín. 
(KMČ se žádostí p. Ing. Petra Opletala CSc. A Evy Opletalové zabývala 7.3.2016, viz. zápis)  
Požadavek na opravu propadajícího se chodníku – KMČ obdržela od p. Suchého, žádost 
o řešení propadajícího se chodníku, kterým se KMČ zabývala v uplynulém roce na místním 
šetření. KMČ podá žádost na prověření situace a řešení propadlého chodníku – podá Ing. 
Hainc 
Pozvánka na veřejné projednávání územně-plánovacích dokumentací – v budově 
MMOl, Hynaisova 10, velký zasedací sál. Dne 12.1.2017 v 16:00 hodin projednání 

http://www.olomouc.eu/
http://www.drozdin.eu/
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regulačního plánu a 23.1.2017 v 16:00 hodin projednání souboru změn Územního plánu 
Olomouc 
Požadavek na přítomnost hlídky městské policie v městské části Svatý Kopeček – 
KMČ obdržela na vědomí od p. Řeháka žádost na přítomnost MP v době vánočních svátků  
 

6. Požadavky hostů 
p. Nešpor – se informoval o možnosti opravy účelové komunikace recyklátem nad 
Droždínem ve směru k chatové oblasti. KMČ opravu řešila již v uplynulém roce a souhlasí s 
opravou této účelové komunikace. Ing. Hainc podá žádost  
 

7. Nové požadavky 
Černá skládka stavební suti v ulici Jesenická – KMČ projednala, odsouhlasila a žádá 
odstranění stavební suti a panelů v ulici Jesenická u místa pro ukládání odpadu z chatové 
oblasti  
Nové osvětlení v ulici U Cihelny – KMČ žádá umístění nového osvětlení u zastávky ve 
směru na Bystrovany u domu č. p. 28  
Ořez zeleně – KMČ připomíná požadavek na prořezání stromů v ulici Gagarinova u školy a 
u rybníka, Dolní Úlehla u č. p. 3A a 13, Jesenická u č. p. 5, stromy okolo kaple sv. Anny, u 
rybníka (u Gregoráku) v ulici U Cihelny u č. p. 41 z roku 2016 
Oprava chodníku v ulici Jesenická – hrozí propadnutí chodníku, KMČ žádá řešení 
havarijní situace, pod chodníkem, kde vede zatrubněný potok Adamovka u domu č. p. 6 
 

8. Závěr 
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a obeznámil s dalším termínem jednání 
KMČ 
 

9. Místo a čas příští schůze 
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí  
6. 2. 2017 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 
Jednání bylo ukončeno ve 19:25 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 ke schválení (elektronicky) 
      Magistrát města Olomouce – Bc. Daniela Horňáková (elektronicky) 
                       Magistrát města Olomouce – Pavlína Štoplová (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)  

mailto:drozdin.eu@gmail.com

