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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 4. 9. 2017 

Zápis č. 09 
 

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 7. 8. 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 
11. Přílohy 
 

2. Prezence 
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, Ing. arch. Daněk, Ing. Filipcová, 
Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: p. Culek 
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Pelikán 
Hosté dle prezenční listiny: p. Josef Utíkal, p. Ondřej Pražák, p. Radim Sudolský,  
p. Viktor Machotka, p. František Konečný, p. Petr Spáčil, p. Karel Zach, p. Emil Kőnig 
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 7. 8. 2017 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Plán investic – členové KMČ projednali plán investic na rok 2018, návrh bude zveřejněn 
v příloze zápisu v říjnu 2017 a na webu http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-
mestskych-casti/drozdin 
Jednání KMČ v roce 2018 – v areálu MŠ vždy v pondělí v měsíci od 18:00 hodin 
8. 1. 2018, 5. 2. 2018, 12. 3. 2018, 9. 4. 2018, 14. 5. 2018, 4. 6. 2018, 2. 7. 2018, 6. 8. 2018, 
3. 9. 2018, 1. 10. 2018, 5. 11. 2018, 26. 11. 2018 
Veřejné osvětlení – KMČ se opětovně zabývala řešením míst v Droždíně, kde chybí veřejné 
osvětlení. Věc bude řešena ve spolupráci s TSMO  
Zimní údržba – KMČ projednala návrhy a připomínky k zimní údržbě. Vzhledem k počtu 

obyvatel trvale žijících v lokalitě nad ulicí Myslivecká žádá KMČ o projednání zařazení této 

komunikace do plánu zimní údržby. Přiložený plánek je přílohou tohoto zápisu k doplnění 

zimní údržby. Příloha je k nahlédnutí ve vývěsce na ulici Gagarinova nebo na webových 

stránkách www.olomouc.eu – řeší Mgr. Lochmanová, p. Prášil 

Výročí 750 let od první písemné zmínky o Droždíně 9. 9. 2017 – KMČ řešila program  

a přípravy na oslavy, dořešení posledních úkolů a zajištění kapel. Ing. Hainc informoval KMČ 

o zajištění dechové hudby Dolanka a cimbálové muziky Okybača. Dílčí záležitosti se budou 

řešit na místě během akce. Ing. Hainc pozval zástupce města, samosprávy i státní správy  

na oslavy do Droždína. Zákazy vjezdu do ulice řeší p. Stejskal 
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Vybudování propustku v ulici U Cihelny – KMČ projednávala možnosti vybudování 

propustku v ulici U Cihelny, aby se zabránilo zatopení zahrad a dvorů u domů při přívalových 

deštích. KMČ situaci řeší s MMOl odborem správy městských komunikací a MHD 

Východní tangenta – KMČ se opět zabývala situací kolem východní tangenty. Zjistí nové 

informace a řešení, aby zůstala zachována historická alej pro osobní i autobusovou dopravu 

a bude informovat občany v říjnovém zápise KMČ  

Řešení dopravní situace v ulici Vítězství – KMČ dle požadavků občanů zjistí aktuální stav 

řešení dopravní situace v ulici Vítězství, následně bude občany ulice informovat 

Nové vyznačení pruhů v ulici Horní Úlehla – z výjezdu ulice Na Kopci byly vyznačeny 

pruhy pro bezpečnější vyjíždění  

Oprava kapličky na ,,Staré cestě“ – oprava stále probíhá  

Proběhla oprava komunikace  u zastávky Droždínská zatáčka (směr Svatý Kopeček), 

Vítězství, Na Příhonu, Jesenická – v měsíci červenci proběhla oprava rozbitých komunikací  

Oprava laviček a posezení pod školou – začátkem září proběhla oprava laviček  

a posezení pod školou na ulici Gagarinova 

Nový odpadkový koš na ulici Na Kopci – dle požadavků občanů byl přidělán odpadkový 

koš na ulici Na Kopci u schodů  

Pracovnice TSMO – KMČ na svém jednání řešila situaci, kdy TSMO pracovnici určenou pro 

Droždín přesouvají na Svatý Kopeček. Vznikají tak dny, kdy v Droždíně nemůže pracovnice 

TSMO být a nemohou se řešit požadavky občanů. KMČ se obrátí s žádostí na TSMO  

a MMOl odbor vnějších vztahů a informací (6pro/0proti/0zdržel se) aby pracovnice nebyla 

stahována na jinou městkou část. V Droždíně platí lidé poplatky stejně jako v jiné části města 

a měli by využívat stejných služeb jako v jiných městských částech  

Rušení nočního klidu – KMČ se zabývala podněty občanů, kteří si stěžovali na hluk 

v nočních hodinách několik dní po sobě, pocházející z obce Bystrovany. KMČ žádá 

prověření, zda se nejedná o rušení nočního klidu 

Problém s průjezdem automobilů po chodníku v ulici Jesenická – KMČ se zabývala 

podnětem občanů, kteří se obrátili na KMČ s žádostí o řešení situace, kdy lidé jezdí 

automobily přes chodník v ulici Jesenická a ohrožují tak zdraví a bezpečnost občanů,  

Ing. Hainc podá žádost na řešení situace v místě 

Akátová, zpevnění pěšiny – KMČ řešila situaci v dolní části ulice Akátová, řeší p. Stejskal 

Seznam venkovních akcí v roce 2018 konaných po 22:00 hodině – Ing. Hainc zaslal 

seznam akcí na MMOl odbor vnějších vztahů a informací k následnému projednání  

na zastupitelstvo města Olomouce 

28.4. - Florbalová afterpárty FBC Droždín  

12.5. - turnaj ve florbalu, Droždín cup 2018, Den s FBC Droždín  

23.6. - turnaj malá kopaná a vojelbal + zábava 

30.6. - Hurá prázdniny - diskotéka 

21.7. - Pivní slavnosti + diskotéka 

11.8. - Den s hasiči SDH Droždín 

18.8. - Memoriál J. Skácelíka a M. Pospíšila + diskotéka 

25.8. - Soutěž SDH Droždín 

1.9.  - Loučení s létem v Droždíně 

Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášská nadílka – KMČ řešila přípravy  

na rozsvěcování vánočního stromu a možnosti balíčků pro děti na mikulášskou nadílku 

Tříkrálová sbírka 2018 – KMČ hledá zájemce a dobrovolníky, kteří by se rádi zúčastnili 

tříkrálové sbírky 2018 v Droždíně. Zájemci se mohou obrátit na některého z členů KMČ 
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5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a úpravách v Droždíně v měsíci září 
2017. Informace jsou ve vývěsce v ulici Gagarinova nebo na webových stránkách 
www.drozdin.eu 
Rozhodnutí Rady města Olomouce – KMČ obdržela na vědomí rozhodnutí RMO  
o prodloužení termínu pro úpravu dočasné stavby nadstřešního parkovacího stání v ulici 
Vítězství v souladu s podmínkami stanovenými příslušným stavebním úřadem  
do 31. 12. 2017. KMČ se touto záležitostí zabývala v roce 2015 viz. zápis KMČ  
ze dne 29. 6. 2015 
Dotaz ohledně suchých stromů – KMČ obdržela od p. Peška dotaz k žádosti o pokácení 
vzrostlých dřevin. Formulář a žádost o pokácení vzrostlých dřevin je možné žádat na MMOL 
odboru životního prostředí na ulici Hynaisova v Olomouci 
Objednávka – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a informací objednávku na 
vytištění pozvánek na oslavy 750 let od první písemné zmínky 3000 Kč 
Odpověď na žádost o umístění dopravních zrcadel v ulici Dvorského a Horní Úlehla – 
dle sdělení MMOl oboru koncepce a rozvoje v ulici Dvorského se jedna o silnici ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, dle zjištění na místě, není zajištěna dostatečná údržba zeleně, která 
zásadně zhoršuje rozhledové podmínky. KMČ se obrátí na správu silnic Olomouckého kraje 
o pravidelnou údržbu, aby byly zajištěny rozhledové podmínky. Dle sdělení MMOl odboru 
koncepce a rozvoje bylo na ulici Horní Úlehla na základě požadavku KMČ stanoveno 
dopravní značení spočívající v umístění dopravních stínů při výjezdu z ul. Na Kopci. Odbor 
koncepce a rozvoje a  PČR považuje současné značení za dostatečné 
Chodník v ulici Horní Úlehla, autobusová zastávka – p. Krumpholz informoval KMČ  
o možnostech zřízení chybějícího chodníku směr Bukovany a o nedodržování rychlosti 
automobilů v ulici Horní Úlehla a parkování vozidel ve vozovce. KMČ podá požadavek na 
měření rychlosti v ulici, podá Ing. Hainc  
 

6. Požadavky hostů 
p. Utíkal – podal požadavek na zřízení svodidel v ulici Vítězství a informoval KMČ o místech, 
kde chybí stromy. KMČ již několikrát podávala žádost na instalaci svodidel v ulici Vítězství 
v horní části. Informace o chybějících stromech předá Ing. Hainc na MMOl odbor životního 
prostředí 
p. Sudolský, p. Machotka – podali požadavek na řešení sitauce účelové komunikace v ulici 
Arnoldova pod mostem směr Svatý Kopeček. Ing. Hainc svolá místní šetření a pozve 
zástupce MMOl odboru dopravy a MMOl odboru majetkoprávního a dotčené občany  
za účelem řešení stávající situace s komunikací. Komunikace bývá několikrát ročně 
splavována při přívalových deštích do ulice Vítězství. Vlastníků účelové komunikace  
je několik 
p. Konečný, p. Spáčil – informovali KMČ o aktuální situaci týkající se mobilní boudy  
na nářadí hasičů a o situaci na hasičském cvičišti pod dětským hřištěm. Upozornili  
na nedbalost některých občanů, kteří nechávají zapíchnuté kovové kolíky uprostřed cvičiště. 
Hrozí zranění dětí nebo zničení žacího stroje. KMČ bude informovat občany a přidělá 
informační štítky 
p. Zach – podal požadavek na sečení trávy nad hřištěm v ulici Dolní Úlehla a na provedení 
údržby vzrostlých stromů v místě. Ing. Hainc věc předá na MMOl odbor životního prostředí 
p. Kőnig – podal požadavek na sečení trávy pod autobusovou zastávkou v ulici Horní 
Úlehla, směr Bukovany. Ing. Hainc předá požadavek na MMOl odbor životního prostředí  
 

7. Nové požadavky 
Rušení nočního klidu – KMČ žádá prověření, zda z obce Bystrovany z průmyslové zóny 
nedochází k rušení nočního klidu 
Dotaz na zřízení radaru MP – KMČ žádá informace, jak vypadá situace se zřízením radaru 
napojeného na Polici ČR, kterou s KMČ v loňském roce řešila městská policie 
Dotaz na zařízení na měření emisí – KMČ žádá informaci zda bude na budově základní 
školy umístěno zařízení, které bude měřit emise v Droždíně a smogovou situaci 
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Dotaz na Rally automobilů Droždín – Svatý Kopeček – KMČ obdržela v letošním roce 
2017 požadavek na vyjádření se k rally, která by se měla uskutečnit mezi Droždínem, 
Bukovany, Velkou Bystřicí, Lošovem a Svatým Kopečkem. KMČ v současné době 
neobdržela bližší informace a žádá prověření, zda se rally v letošním roce pojede, aby mohla 
KMČ dopředu informovat občany  
Požadavek na zřízení popelnice pro Klub seniorů, KMČ a detašované pracoviště – 
KMČ žádá zřízení popelnice v areálu MŠ, aby mohl klub seniorů, detašované pracoviště  
a KMČ při pořádání akci vyhazovat odpadky do jednotné popelnice  
 

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  
2. 10. 2017 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 19:02 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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11. Přílohy 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


