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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 5. 6. 2017 

Zápis č. 06 
 

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. 5. 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. Filipcová,  

Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: 
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. arch. Daněk, Mgr. Pelikán 
Hosté dle prezenční listiny: Ing. Vladimíra Šišková, p. Zdeněk Kafka, pí. Jana Klimešová, 

pí. Eva Navrátilová, p. Karel Navrátil, p. Jindřich Ochman, p. František Pižanovski,  
p. František Konečný 
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 2. 5. 2017 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – KMČ projednala možnosti příštího 

setkání k cyklostezce. Ing. Hainc pozve zástupce SMOl, pracovníka MMOl odboru koncepce 
a rozvoje a starosty dotčených obcí na další jednání k cyklostezce na říjen 2017 do Droždína 
Propadlý chodník v ulici Jesenická – dle sdělení MMOl odboru majetkoprávního byl 
proveden monitoring skruží pod chodníkem. Chodník se propadá vlivem porušeného potrubí. 
Oprava bude provedena v letošním roce v případě náročnější opravy, bude oprava zahrnuta 
do investic a k opravě dojde v příštím roce 2018. Ing. Hainc informoval o situaci dotčené 
občany 
Řešení dopravy v ulici Vítězství a Elišky Junkové – Ing. Hainc předal na MMOl odbor 

koncepe a rozvoje podpisy dotčených občanů za účelem změny dopravy v ulici Vítězství  
a přidání bezpečnostních prvků v ulici Elišky Junkové dle požadavků občanů 
Souhlasy k opravě komunikace v ulici Na Příhonu – KMČ požaduje, aby souběžně se 

členy KMČ, kteří obchází vlastníky a žádají souhlas s provedením opravy, zaslal MMOl 
odbor majetkoprávní dotčeným občanům návrh smlouvy o souhlasu s opravou komunikace 
v ulici Na Příhonu, aby došlo k urychlení získání souhlasů vlastníků parcel č. 874 a 875  
v k. ú. Droždín a oprava komunikace mohla být provedena – řeší Ing. Hainc, p. Prášil,  
p. Culek 
Změna povrchu při opravě komunikace v zatáčce na ulici Na Příhonu – KMČ řešila 

situaci ohledně přípravy opravy komunikace a požaduje možnost projednání změny povrchu 
v zatáčce na parc. č. 642/3 – řeší p. Prášil  
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Společné setkání KMČ Droždín, Svatý Kopeček, Lošov, Radíkov – Ing. Hainc 

pozve v červenci 2017 do Droždína zástupce zmíněných KMČ na další jednání 
k řešení společných aktuálních problémů  
Schůze s předsedy KMČ, městskou policií a policií ČR – dne 9. 5. 2017 proběhlo jednání 

na Svatém Kopečku: za KMČ Droždín Ing. Hainc. Řešila se aktuální situace s parkováním na 

Svatém Kopečku a okolí, problematika s dopravou v Droždíně, kamionová doprava, 

bezpečnost občanů, ukládání odpadu a využívání veřejného prostranství. V případě,  

že dojde k vniknutí cizí osoby na pozemek a následně cizí osoba uteče, Policie ČR žádá, 

aby občané i přesto toto nahlásili na Policii ČR 

Místní šetření v problémových lokalitách Droždína během přívalových dešťů – KMČ 

provede dne 8. 6. 2017 místní šetření ve všech problémových lokalitách Droždína, které byly 

ohroženy přívalovým deštěm dne 4. 6. 2017 

Neoprávněná stavba na komunikaci ulice Jesenická – KMČ na svém jednání řešila 

stavby, které zasahují do komunikace v ulici Jesenická, KMČ podá podnět k prošetření, řeší 

p. Prášil  

Návrh na nové odpadkové koše – KMČ na svém jednání projednala požadavky občanů na 

instalaci nových odpadkových košů do ulice Horní a Dolní Úlehla, Vítězství. V ulici Na Kopci 

je věc v projednání na MMOl odboru životního prostředí  

Výdaje – tisk zápisů 121 Kč, květiny k pomníku 1. a 2. Světové války v Droždíně 555 Kč, 

barevné spreje na schody v ulici Dolní Úlehla, Jesenická, barva na zábradlí 1007 Kč  

Oslavy 9. 9. 2017 – KMČ sestaví pracovní a organizační skupinu pro přípravy, Ing. Hainc 

osloví všechny organizace a spolky a během června 2017 KMČ připraví a navrhne program 

a seznam připravovaných akcí na zářijové oslavy 

Vyhláška o rušení nočního klidu – Ing. Hainc osloví všechny organizace a spolky,  

aby do konce července 2017 zaslali KMČ termíny akcí, které budou pořádat v příštím roce 

2018 a budou se týkat venkovní produkce a hlučnosti pro podání žádosti na jednání 

zastupitelstva města Olomouce k udělení výjimky  

Stažení souhlasů o zasílání informací občanům – KMČ stáhla z obchodů v Droždíně 

tabulky, do kterých měli občané možnost uvést svůj e-mail pro zasílání aktuálních informací 

o městské části 

Veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Olomouce – KMČ zve všechny 

občany na veřejné projednání dopravní obslužnosti dne 8. 6. 2017 v sále Václava III.  

ve Vlastivědném muzeu v Olomouci od 17:00 do 19:00 hodin 

Pálení včelích úlů – Mgr. Lochmanová a Ing. Hainc se účastnili na požádání Státní 

veterinární správy jako dohled při spalování úlů nakažených včelím morem v Droždíně. KMČ 

děkuje SDH Droždín za požární dohled během pálení úlů 

Jesenická úklid černé skládky – v ulici Jesenická došlo k úklidu černé skládky. KMČ 

požaduje informaci, kdo zaplatí úklid na parc. č. 881. Odpovědnost by měl nést viník,  

řeší. p. Prášil, Ing. Hainc 

Oprava kapličky Svaté Anny – probíhá oprava kapličky na staré cestě nad Droždínem 

 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a úpravách v Droždíně v měsíci červnu 
2017. Informace jsou ve vývěsce v ulici Gagarinova nebo na webových stránkách 
www.drozdin.eu 
Změny v MHD – KMČ obdržela změny od MMOl odboru vnějších vztahů a informací 

informace týkající se změn v dopravě MHD. Informace jsou vyvěšeny ve vývěsce v ulici 
Gagarinova 
Stavební úprava a odvodnění místní komunikace – KMČ obdržela od MUDr. Hrbka 

žádost s fotodokumentací týkající se spojnice ulice Kovařovicova/Myslivecká mezi Svatým 
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Kopečkem a Droždínem. Problémy se splavovanou zeminou do komunikace. KMČ bere  
na vědomí a předá na MMOl odbor Správy městských komunikací a MHD 
Dotaz na výšku spodní vody a podloží v oblasti ulice U Gregoráku – pí. Hanousková 

zaslala dotaz týkající se spodní vody v ulici U Gregoráku. KMČ doporučuje obrátit se na 
MMOl odbor stavební a životního prostředí pro zjištění spodní vody v dané lokalitě  
Odpověď na vypracování studie a projektové dokumentace křižovatky a přechodů 
v ulici Gagarinova, U Cihelny a Pplk. Sochora – dle sdělení MMOl odboru koncepce  
a rozvoje bude požadavek evidovat pro sestavení rozpočtu na příští rok 2018 
Odpověď na požadavek opravy studny v ulici Arnoldova a oprava venkovního poklopu 
studny Myslivecká – dle sdělení MMOl odboru majetkoprávního bude oprava studny v ulici 
Arnoldova zabezpečena a v ulici Myslivecká provedena oprava vnějšího poklopu 
Dotaz na druh stromů před vjezdem do Droždína – KMČ obdržela od pí. Velikovské dotaz 

na druh stromů u cesty od Bystrovan – Ing. Hainc zaslal informace o druhu stromů  
pí. Velikovské  
Lesní školka – tábory pro děti – KMČ obdržela od lesní školky v Lošově nabídku táborů 

během letních prázdnin pro děti. KMČ informaci předá na informační vývěsku. V případě 
zájmu zašle občanům 
 

6. Požadavky hostů 
p. Kafka, pí. Klimešová, pí. Navrátilová, p. Navrátil – vznesli požadavek na zřízení 
veřejného osvětlení v ulici Jesenická pod Příhonem. KMČ opětovně předá požadavek. 
Informovali se o možnosti zřízení biopopelnic. KMČ doporučuje obrátit se na MMOl odbor 
životního prostředí a požádat o přidělení popelnice na bioodpad 
p. Zelinka – vznesl požadavek na sečení trávy v ulici U Cihelny. KMČ zjistí vlastníky parcel  
v Droždíně, které se nesekají a případně, že vlastníkem bude SMOl podá KMČ žádost  
na zařazení do plánu sečení. Ing. Hainc podá žádost na TSMO na provedení místního 
šetření po provedení seče a kontroly stavu posekaných ploch. Dále vznesl požadavek na 
opravu propadlé komunikace v ulici U Cihelny. Ing. Hainc podá požadavek na Správu silnic 
Olomouckého kraje 
p. Pižanovski – se informoval o stavu řešení problému s kanálem u ulice Akátová, dále 

vznesl požadavek na řešení problému s přívalovou vodou, která stéká vlivem špatného 
sklonu vozovky z ulice U Cihelny, kde chybí kanály pro odtok vody. Ing. Hainc dohodne 
místní šetření s pracovníkem MMOl a podá požadavek na řešení v ulici U Cihelny 
p. Konečný -  se informoval o stavu opravy chodníku v ulici Horní Úlehla a podal připomínky 
k opravě chodníku. Dále vznesl požadavek na čištění ulic po sečení trávy. KMČ předá 
požadavky na TSMO. KMČ projednala s p. Konečným situaci okolo zajištění požárního 
dozoru při pálení včel v Droždíně 
pí. Ing. Šišková – předala KMČ za SDH Droždín situační plán řešení vypůjčené plochy  

SDH Droždín. Dle sdělení MMOl odboru koncepce a rozvoje se MMOl poptá autora studie  
fy. Alfaprojekt na nacenění přepracování studie. Ing. Hainc předá odboru koncepce situační 
plán. Dle sdělení MMOl odboru koncepce a rozvoje následně zadá přepracování studie 
 

7. Nové požadavky 
Pročištění kanálů – KMČ žádá okamžité pročištění zanesených kanálů v ulicích 

Gagarinova, Horní Úlehla, Na Kopci, Myslivecká, Jesenická, Arnoldova, Elišky Junkové,  

U Cihelny, V Rynkách, Na Příhonu. Kanály jsou zanesené a nepobírají vodu při přívalových 

deštích 

Deratizace – KMČ se zabývala na svém jednání požadavkem občanů na provedení 

deratizace kanalizace v ulici U Cihelny a požaduje provedení deratizace v místě  

Rozbor vody ve studnách – KMČ se zabývala podnětem občanů o možnosti provedení 

rozboru vody ve veřejných studnách v Droždíně a požaduje informace o možnosti provedení 

rozboru vody ve studnách  
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Ořez stromů a keřů – požadavek ze ZŠ Droždín na prořezání keřů, které jsou na pozemku 

ZŠ, tak aby keře, které jsou před školou byly pořezány stejně i v areálu ZŠ, požadavek  

na prořezání keřů a stromů v ulici Na Kopci nad schody spojující ulici Vítězství a Na Kopci 

Zpřístupnění dětského hřiště v areálu MŠ – KMČ se na svém jednání zabývala požadavky 

občanů na možnost zpřístupnění dětského hřiště v areálu mateřské školky v Držodíně. KMČ 

žádá informaci, zda je možné a za jakým způsobem by bylo možné dětské hřiště v areálu 

MŠ zpřístupnit 

 

8. Závěr 

Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a oznámil další termínem jednání KMČ 
 

9. Místo a čas příští schůze 
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí  
10. 7. 2017 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 19:54 hodin  

Zapsal: Ing. Bc. Rostislav Hainc 
 

Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín 

Předseda: Ing. Bc. Rostislav Hainc 
telefon: +420 723 644 458 

e-mail: drozdin.eu@gmail.com 
e-mail: rostislav.hainc@gmail.com 

web: www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin 
web: www.drozdin.eu 

Facebook: Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín 

 

 
 

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) 
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