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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 6. 2. 2017 

Zápis č. 02 
 

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 2. 1. 2017 
4. Jednání KMČ 
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
6. Požadavky hostů 
7. Nové požadavky 
8. Závěr 
9. Místo a čas příští schůze 
10. Ukončení jednání 
 

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

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 2. 1. 2017 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Oprava poškozených chodníků a cest – KMČ na svém jednání, vyhodnotila a vybrala 
poškozené chodníky a cesty v Droždíně, naceněné TSMO  
Lokalita – ulice Horní Úlehla – oprava chodníku od č. o. 23 po č. o. 17 – cena 168 290 Kč  
KMČ projednala a podá návrh na MMOl odbor vnějších vztahů a informací k pro jednání na 
Radě města Olomouce s požadavkem na opravu chodníku v ulici Aldova od domu č. o. 1 po 
ulici Janouškovu  
Dále budou naceněny opravy komunikací od TSMO, po vybrání naceněných úseků 
komunikací KMČ, budou provedeny opravy komunikací, na které KMČ vyčlenila 150 000 Kč. 
Další zbylé opravy vybraných komunikací budou projednány s MMOl odborem dopravy. 
Lokalita – účelová komunikace nad Droždínem K Boru, oprava recyklátem  
Lokalita – Myslivecká směr Svatý Kopeček, oprava nerovností a výtluků 
Lokalita – ulice Vítězství/Jesenická – oprava komunikace, výtluky  
Lokalita – ulice U Cihelny u bytových domů oprava komunikace, výtluky 
Lokalita – Elišky Junkové – oprava komunikace, výtluky 
Lokalita – Na Kopci – oprava komunikace, výtluky a nerovnosti 
Lokalita – Jesenická – oprava výtluků a nerovností  
Lokalita – Vítězství – oprava výtluků v horní části ulice 
Lokalita -  Droždínská zatáčka – nájezd na Mysliveckou, oprava komunikace, nerovnosti 
Lokalita – Myslivecká – opravy vypadaných žulových kostek po zimní údržbě  
Oprava komunikace ve správě kraje – KMČ podá požadavek na opravení krajské 

komunikace v ulici Horní Úlehla, U Cihelny a Gagarinova – žádost podá Ing. Hainc, p. Culek 
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Oprava komunikace v ulici Myslivecká – Na Příhonu – probíhá zjišťovací řízení s majiteli 

sousedících pozemků s komunikací – řeší Ing. Hainc, p. Prášil, p. Culek. Projekt na opravu 

komunikace je hotový  

Rozpočet KMČ na rok 2017 – Ing. Hainc prezentoval členům KMČ rozpočet, který obdržel 

od MMOl odboru vnějších vztahů a informací pro KMČ Droždín. Prostředky pro použití KMČ 

jsou pro letošní rok 2017: 130 000,- Kč. Dále 300 000,- Kč pro KMČ z odboru dopravy  

na opravy komunikací a chodníků. KMČ musí do konce února 2017 předložit předběžný plán 

činností na rok 2017 na oddělení KMČ a DP MMOl 

Východní tangenta – dne 24. 1. 2017 proběhlo setkání na obecním úřadě v Samotíškách  

za účasti KMČ Droždín, Svatý Kopeček, Lošov, Radíkov, Chválkovice a obec Samotíšky.  

Za KMČ Droždín Ing. Hainc a Ing. arch. Daněk. KMČ na svém jednání projednala a schválila  

(7 pro/0 proti/0 zdržel se), že souhlasí se zachováním silnice spojující obce Samotíšky  

a městskou část Chválkovice a nesouhlasí se současným návrhem o přerušení komunikace. 

Ing. Hainc a Ing. arch. Daněk informovali KMČ o dalších bodech postupu a přípravy dalších 

jednání. KMČ v této věci žádá MMOl odbor koncepce a rozvoje o předložení studie dopravní 

obslužnosti  

Zóna 30km/h pro ulice Janouškova, Aldova, Hany Kvapilové, U Prachárny, Myslivecká, 

Jesenická, Na Příhonu, Arnoldova – dle sdělení MMOl odboru koncepce a rozvoje, 

příslušný odbor prověří možnost vytvoření zóny 30 a dopady na celé území Droždína 

Příprava studie – v současné době probíhá zjištění ceny a podmínek pro vypracování studie 

od studentů ČVUT v Praze nebo VUT v Brně, následně KMČ věc projedná s MMOl odborem 

koncepce a rozvoje a zvolí další postup – řeší Ing. Hainc, Ing. arch. Daněk, p. Stejskal  

Zimní údržba – probíhá dle stanoveného plánu, KMČ projednala celkovou situaci se zimní 

údržbou po jednotlivých ulicích, problémová místa byla nahlášena, další řešení dle aktuální 

sněhové situace – řeší p. Prášil, Mgr. Lochmanová, Ing. Hainc  

Černá skládka – do konce dubna dle sdělení MMOl odboru životního prostředí proběhne 

místní šetření v ulici Jesenická za účelem odstranění stavební suti 

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

proběhlo společné setkání. V řešení byla problematika sběrových sobot, polepených 

zastávek, černých skládek. Ing. Hainc zjistí cenu pro zajištění kontejneru na bio odpad 

v období, kdy nebude probíhat sběrová sobota od TSMO 

Požadavek na opravu propadajícího se chodníku – po dohodě s MMOl odborem dopravy 

proběhne v měsíci březnu 2017 místní šetření na ulici Jesenická v místě, kde je havarijní 

stav propadajícího se chodníku. Ing. Hainc zašle na MMOl odbor majetkoprávní žádost  

o řešení stávající situace a obeznámí dotčené občany s datem konaní místního šetření 

Veřejné osvětlení – byla nainstalována dvojlampa na ulici Gagarinova pod školou. Důvod  

větší bezpečnost. Vybudování nového osvětlení v ulici V Kukle je nutné dle sdělení MMOl 

zažádat u odboru investic MMOl, dále je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci a s tím 

spojené stavební práce – řeší Ing. Filipcová, Ing. Hainc 

Problém s průjezdností některých ulic Droždína – KMČ žádá občany, aby neparkovali na 

místech, která jsou zúžena a nejsou k tomu určena. Děkujeme. Důsledkem toho dochází 

k tomu, že některým občanům nemůže být vyvezen komunální odpad  

a je zamezena průjezdnost zimní údržbě 

Umístění nového radaru ve vybraných ulicích – dle sdělení městské policie probíhá 

v současné době výběrové řízení. Umístění nových radarů se plánuje na začátek roku 2018 

Poškození vzrostlého stromu – dle sdělení MMOl odboru životního prostředí došlo  

5. 1. 2017 k místnímu šetření, na jehož základě nebyla shledáno poškození neznámým 
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pachatelem. V období vegetace 2017 bude provedeno opětovné místní šetření  

za přítomnosti odborného pracovníka Agentury ochrany přírody a krajiny – řeší Ing. Hainc 

Bruslení na rybníku – KMČ projednala žádost občanů, kteří žádají nové hrablo na 

shrnování ledu, p. Culek dodá k rybníku nové hrablo. Světlo z důvodu rekonstrukce hasičské 

zbrojnice nelze v letošní zimní sezóně 2016/2017 zapínat na ledovou plochu  

Výročí 750 let od první písemné zmínky o Droždínu – dle dohledaných spisů Ing. Hainc 

informoval KMČ, že v období mezi rokem 1260 až 1267 došlo k první písemné zmínce  

o Droždínu. V letošním roce by se jednalo o 750 výročí. KMČ projednala možnost 

připomenutí výročí Droždínskými oslavami naplánované na 2. 9. 2017. Do oslav by KMČ 

chtěla zapojit, všechny občany, spolky, organizace, základní a mateřskou školku a uspořádat 

setkání občanů, připomenutí významných osobností, historie, současnosti a života 

v Droždíně. KMČ projednala a odsouhlasila vyčlenění 10 000 Kč na zajištění hudební kapely, 

tisk pozvánek a 1 000 Kč na občerstvení (7pro/ 0 proti/ 0 zdržel se)   

Vydání publikace o Droždíně – KMČ projednala a odsouhlasila (7 pro/0 proti/0 zdržel se) 

vydání knižní publikace a náklady spojené s vydáním 20 000 Kč o Droždíně 

Zákopy z 2. světové války, naučná stezka – KMČ na svém jednání projednala  

a odsouhlasila možnost vybudování naučné stezky mezi zákopy v lese nad Droždínem – řeší 

Ing. Hainc 

Nátěr zábradlí u pomníku k 1. a 2. světové válce na ulici Gagarinova – KMČ pojednala a 

odsouhlasila nátěr zábradlí pro přípravy oslav 100. výročí konce 1. světové války v Droždíně 

v roce 2018  

Uvítací značky městské části – KMČ projednala a nechá nacenit výrobu a montáž značek 

městské části – řeší Ing. Hainc 

Nákup květin na pomníky k výročí v roce 2017 – KMČ projednala a odsouhlasila nákup 

květin k oslavám 8. května, 28. října a na droždínské oslavy v hodnotě 4 000 Kč (7 pro/0 

proti/0 zdržel se) 

Činnosti a nadcházející akce spolků – KMČ projednala a odsouhlasila nákup pohárů, pro 

soutěž dětí SDH Droždín a hasičský den 2 x 900 Kč (7 pro/0 proti/0 zdržel se), odsouhlasila 

nákup pohárů pro FBC Droždín turnaj dětí a florbalový den 2 x 900 Kč (6 pro/ 0 proti/ 1 

zdržel se), dále odsouhlasila nákup pohárů pro SK Droždín, pro turnaj v miniházené a 

memoriál Jiřího Skácelíka 2 x 900 Kč (7 pro/ 0 proti/ 0 zdržel se)  

Výdaje – tisk zápisů 60 Kč 

Tříkrálová sbírka – výtěžek z tradiční tříkrálové sbírky České charity v Droždíně činí  
11 115 Kč. Všem zúčastněným koledníkům a všem, kteří přispěli, KMČ děkuje 
Pozvání na ples – SK Droždín srdečně zve na házenkářský ples, který se uskuteční  
18. 2. 2017 ve společenském sále U Šišků v Droždíně 
Odstrojení vánočního osvětlení – 17. 1. 2017 TSMO odstrojili vánoční strom u školy 

Droždínské hody 2017 – probíhá příprava na Droždínské hody, které se v letošním roce 

uskuteční 16. 4. 2017, zájemce, kteří by se rádi zapojili do organizace a pomoci při pořádání 

droždínských hodů, prosíme, aby se obrátili na předsedu KMČ. KMČ na svém zasedání 

projednala a odsouhlasila příspěvek na Droždínské hody 2017 na zajištění hudební kapely a 

zajištění občerstvení pro kapelu a tisk pozvánek 16 000,- Kč (6 pro/ 0 proti/ 1 zdržel se) 

Akce ukliďme Droždín – tradiční sběr odpadků v Droždíně proběhne 28. 4. 2017  

od 16:00 do 18:00 hodin. Sraz zájemců u hasičské zbrojnice v 16:00 hodin  

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

 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Poptávka plochy na hodových slavnostech – KMČ obdržela od pí. Fojtíkové prezentaci 
atrakcí, které by mohly být na droždínských hodech využity 
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Fit stezky – KMČ obdržela prezentaci fit stezek pro všechny věkové skupiny. Ing. Hainc 
pozve představitele, kteří fit stezky staví na jednání KMČ za účelem zjistit cenu a možnosti 
realizace fit stezek v Droždíně. KMČ projednala možnosti umístění fit stezky a místo pro 
realizaci. Následně po zjištění bližších informací KMČ bude věc řešit s MMOl odborem 
životního prostředí  
 

6. Požadavky hostů 
p. Kovář - se informoval a podal žádost na opravu účelové komunikace recyklátem nad 
Droždínem ve směru k chatové oblasti. KMČ opravu řešila již v uplynulém roce  
a odsouhlasila opravu havarijní části komunikace. KMČ v současné době řeší opravu 
s MMOl odborem dopravy, o výsledku bude KMČ dotčené občany informovat  
p. Zach – seznámil KMČ se stížností na jednání spočívající v ohrožení zdraví a majetku při 
pálení nebezpečného odpadu. P. Zach předal KMČ stížnost s fotodokumentací. KMČ vzala 
stížnost na vědomí 
 

7. Nové požadavky 
Východní tangenta – KMČ žádá MMOl odbor koncepce a rozvoje o předložení studie 

dopravní obslužnosti  

Nové osvětlení v ulici U Cihelny – KMČ žádá odbor investic o zpracování projektové 
dokumentace na nové osvětlení v ulici V Kukle 
Požadavek na nátěr zábradlí u pomníku – KMČ žádá nátěr zábradlí u pomníku k 1. a 2. 
světové války v ulici Gagarinova  
Požadavek na turistické značení – KMČ opětovně žádá MMOl odbor vnějších vztahů  
a informací o přidělání dvou turistických označníků na ulici Gagarinova, Vítězství 
 

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. 3. 2017 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 20:39 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

