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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 10. 7. 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 5. 6. 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, Ing. arch. Daněk, Ing. Filipcová,  
p. Prášil, p. Stejskal 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: p. Culek, Mgr. Lochmanová 
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Pelikán 
Hosté dle prezenční listiny:  
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 5. 6. 2017 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Plán investic – členové KMČ do příštího jednání připraví návrhy požadavků KMČ do plánu 
investic na rok 2018 
Jednání KMČ v roce 2018 – členové KMČ do příštího jednání připraví návrhy na jednání 
KMČ v roce 2018 
Společné setkání KMČ Droždín, Svatý Kopeček, Lošov, Radíkov – proběhne v září 2017 
v Droždíně 

Místní šetření v problémových lokalitách Droždína během přívalových dešťů – KMČ 

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

ohroženy přívalovým deštěm dne 4. 6. 2017. Ing. Hainc projednal s dotčenými občany v ulici 

U Cihelny návrh řešení. Dále proběhlo místní šetření 16. 6. 2017 v ulici Myslivecká  

a U Cihelny za účasti pracovníka MMOl odboru správy městských komunikací a MHD p. 

Šulce a pracovníka TSMO p. Čecha, za KMČ Ing. Hainc. Řešila se problematika 

s přívalovými dešti a zanášení komunikace bahnem a kamením 

Sběrová sobota v roce 2018 – proběhne v Droždíně 28. 4. 2018 

Výdaje – tisk zápisů 90 Kč 

Oslavy 9. 9. 2017 – 27. 6. 2017 proběhla první informační schůze organizačního týmu 

k oslavám za účasti za KMČ Ing Hainc, Mgr. Lochmanová, p. Stejskal, za Klub Seniorů  

pí. Chrmoková, za SK Droždín Ing. Spurný, za FBC Droždín Ing. Hainc. Organizace a spolky 

v Droždíně do 10. 7. 2017 předloží návrhy a připomínky k oslavám. KMČ zpracuje návrhy, 

připraví program. Ing. Hainc připraví návrhy pozvánek a KMČ na příštím jednání bude řešit 

dílčí úkoly plynoucí z návrhů spolků, organizací a KMČ 
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Údržba zeleně – požadavek občanů na sečení v ulici Bukovanská/Horní Úlehla – Ing. Hainc 

podá žádost o zařazení do plánu seče na MMOl odbor životního prostředí. Dle sdělení MMOl 

odboru životního prostředí bude do plánu seče na požadavky občanů nově zařazena část 

ulice U Cihelny – řeší Ing. Hainc. KMČ dále řešila problematiku týkající se postřiků plevele 

v ulici Akátová 

Vyhláška o rušení nočního klidu – Ing. Hainc zpracuje zaslané termíny akcí od spolků a 

organizací v Droždíně a KMČ v srpnu 2017 zašle na MMOl termíny akcí, které se budou 

v příštím roce 2018 v Droždíně konat s venkovní produkcí 

 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a úpravách v Droždíně v měsíci červenci 
2017. Informace jsou ve vývěsce v ulici Gagarinova nebo na webových stránkách 
www.drozdin.eu 
Rozhodnutí zastupitelstva města Olomouce – KMČ obdržela na vědomí od MMOl odboru 
majetkoprávního rozhodnutí ZMO, konaném dne 12. 6. 2017, které projednalo žádost 
manželů Krištofových o prodeji části pozemku parc. č. 790 ostatní plocha o výměře 75 m2 
v k. ú. Droždín a stavby ,,Boží muka“ nacházející se na parc. č. 87/5 trvalý travnatý porost 
v k. ú. Droždín. Zastupitelstvo města Olomouce žádosti o prodej nevyhovělo. KMČ se 
žádostí manželů Krištofových zabývala na jednání KMČ dne 28. 11. 2016. KMČ s prodejem 
nesouhlasila 
Objednávka – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a informací objednávku na 
8 140 Kč na výměnu sedáků na kruhovém posezení pod školou v Droždíně 
Změny v MHD – KMČ obdržela informaci o změanách v MHD od MMOl odboru vnějších 
vztahů a informací informace týkající se změn v dopravě MHD. Informace jsou vyvěšeny ve 
vývěsce v ulici Gagarinova 
Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – KMČ 
obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a informací dohodu za účelem využívání veřejné 
zeleně na pozemku parc. č. 393/3 v k. ú Droždín pro vybudování plynové přípojky  
o délce 7 m2 a šírce 0,3 m2 v ulici Dolní Úlehla. Doba záboru je určena od 1. 7. 2017  
do 31. 7. 2017. KMČ bere na vědomí 
Sběrová sobota v roce 2018 – KMČ obdržela od MMOl odboru životního prostředí seznam 
termínů sběrových sobot. Nelze měnit termín sběrové soboty, která se má uskutečnit 28. 4. 
2018 v Droždíně, pouze lze měnit místo. KMČ souhlasí se stávajícím místem u hasičské 
zbrojnice  
Dotaz na prodej pozemků – p. Martin Pawlas se informoval na prodej obecních pozemků 

pro výstavbu rodinných domů. Ing. Hainc odpovídal, že se žádné obecní pozemky 

neprodávají a dle informací, které KMČ má se žádné obecní pozemky prodávat nebudou 

Dopis na vědomí – Ing. Hainc seznámil členy KMČ s dopisem od p. Pražáka 

Odpověď na pročištění kanálů – dle sdělení MMOl oboru vnějších vztahů a informací a 

odboru majetkoprávního došlo v měsíci červnu k pročištění ucpaných kanálů 

Odpověď na deratizaci – dle sdělení MMOl odboru vnějších vztahů a informací byl předán 

požadavek k provedení deratizace a kontroly kanalizace i v dalších částech Droždína 

Odpověď na ořez stromů a keřů – dle sdělení MMOl odboru životního prostředí po 
provedení místního šetření dne 27. 6. 2017, že ořez keřů v areálů ZŠ si musí škola zajistit na 
vlastní náklady jedná se o pozemek parc. č. 2 v k. ú. Droždín ve vlastnictví MMOl spadající 
pod odbor školství. V ulici Na kopci provedou pracovníci TSMO u schodů údržbu během 
vegetace v letošním roce 2017 
Odpověď na zpřístupnění dětského hřiště v areálu MŠ – dle sdělení MMOl odboru 
vnějších vztahů a informací a odboru školství se může KMČ obrátit na ředitele MŠ a zkusit 
dohodnout podmínky a možnosti zpřístupnění hřiště. Ing. Hainc se obrátí v září 2017  
na ředitele MŠ s žádostí o možné zpřístupnění hřiště pro veřejnost 
 

6. Požadavky hostů 
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7. Nové požadavky 
Východní tangenta – KMČ žádá od ŘSD informace o navrhované stavbě a řešení 

komunikace spojující obec Samotíšky a městskou část Chválkovice a o návrh řešení celé 

stavby, aby KMČ mohla s touto plánovanou stavbou seznámit občany Droždína 

Přemístění lavičky – z ulice Gagarinova na ulici Horní Úlehla. KMČ dle požadavků občanů, 

žádá přemístění lavičky  

 

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  
7. 8. 2017 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 19:01 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) 

Občané Droždína, kteří poskytli e-mailovou adresu (elektronicky) 
Vývěsky KMČ ulice Gagarinova, U Cihelny, Horní Úlehla, Vítězství, Dvorského 
(písemně) 
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