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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 8. 1. 2018 

Zápis č. 1 
 

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 27. 11. 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. Ondřej Pražák 

 
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 27. 11. 2017 

Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Harmonogram předkládání požadavků na opravy komunikací v roce 2018 –  

KMČ se mimořádně sejde v lednu 2018 k projednání návrhů na opravy komunikací  
a chodníků v roce 2018. Vybrané návrhy komunikací a chodníků budou zveřejněny v zápise 
v měsíci únoru a březnu 2018 
Rozpočet KMČ na rok 2018 – 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 2018: 150 000,- Kč. Dále 300 000,- Kč pro KMČ z odboru dopravy  
na opravy komunikací a chodníků. KMČ musí do konce března 2018 předložit předběžný 
plán činností na rok 2018  
Nová autobusová zastávka – v ulici Horní Úlehla – Bukovanská je nově obsluhována 

zastávka MHD č. 15 ve směru na Bukovany 
Východní tangenta – jednání s p. primátorem SMOl doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D.  

a předsedy městských částí Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček, Chválkovice  

a starostou obce Samotíšky v měsíci prosinci neproběhlo. V současné době nový termín 

není stanoven, čeká se na stanovení nového termínu 

VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY – volby proběhnou ve dnech (pátek 14:00- 

22:00 a sobota 8:00 – 14:00 hodin) 12. a 13. 1. 2018 v tělocvičně základní školy Droždín 

v ulici Gagarinova. V případě druhého kola se budou volby konat ve dnech  

26. a 27. 1. 2018 rovněž v prostorách základní školy Droždín. Na první kolo by měli 

občané mít volební lístky ve schránce. V případě 2. kola budou lístky přímo ve volební 

místnosti.  
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Svoz bioodpadu – 6 týdenní interval svozu bioodpadu, který bude následně svážen  

ve dnech 2. 2. 2018, 16. 3. 2018 

Výdaje – 0 Kč 

Společné jednání předsedů KMČ – Ing. Hainc pozve do Droždína začátkem února 2018 

předsedy KMČ z Lošova, Radíkova a Svatého Kopečka na společné jednání a řešení 

společných problémů městských částí. Informace z jednání budou následně zveřejněny 

v zápisu KMČ 

Veřejné debaty – KMČ projednala možnosti uspořádat během roku 2018 několik veřejných 

debat na témata spojené s dopravou a problematikou městské části  

Problém s přeplněným místem pro ukládání odpadu pro chataře v ulici Jesenická – 

KMČ žádá občany, aby neplnili místo pro ukládání odpadu pro chataře během zimního 

období, kdy nedochází k vývozu odpadu. KMČ řešila problém s odpady, řeší p. Prášil,  

Mgr. Lochmanvá, Ing. Hainc 

Ohňostroje, petardy – KMČ se zabývala podnětem občanů, kteří si stěžovali  

na neohleduplnost občanů odpalující ohňostroje a petardy během vánočních svátků  

a Silvestra. KMČ v této věci nemůže nic nařizovat, vše záleží na ohleduplnosti lidí  

a připravenosti majitelů domácích mazlíčků před každoročními ohňostroji 

Tradice, slavnosti a předání další generaci – KMČ řešila problém s malým zapojováním 

občanů do kulturního dění v naší městské části. Často jsou tradice pořádány jednotlivci  

či jednotlivými spolky a organizacemi v Droždíně a občané se aktivně nezapojují, často 

pouze jako ,,diváci“, (problémy tak jsou například s Třemi králi, kdy je málo skupinek  

a občané si pak stěžují, že k nim domů Tři králové nedošli, málo masek při masopustním 

průvodu, atd.) KMČ vybízí občany, mládež a děti, aby se aktivněji zapojili a účastnili tradic, 

které patří do naší městské části a ke kulturnímu dědictví naší země  

Oslavy a připomenutí 100 výročí vzniku samostatné Československé republiky  

a 100 let od konce 1. světové války – KMČ se bude v únoru 2018 zabývat možnostmi 

připomenutí významných událostí uplynulého století v Droždíně 

Oslavy 125 let založení SDH Droždín – Ing. Hainc za KMČ nabídl na výroční členské chůzi 

SDH Droždín spolupořádání a pomoc při oslavách SDH v letošním roce  

Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášská nadílka v roce 2018 – KMČ projednávala 

přípravy a možnosti pořádání dalšího ročníku. P. Culek zjistí, zda SDH Droždín bude chtít 

spolupořádat a dohodne termín. KMČ dále řešila možnosti změny výzdoby stromu  

a problémy, které se vyskytli během uplynulých ročníků 

Plesová sezóna 2018 – ples SDH Droždín 27. 1. 2018, ples SK Droždín 17. 2. 218,  

ples FBC Droždín 24. 2. 2018, ples Český svaz žen 3. 3. 2018  

Droždínské hody 2018 – Droždínské hody budou v letošním roce 1. 4. 2018. Schůzka 

organizátorů a všech, kteří se chtějí zapojit do příprav a organizace, proběhne 12. 2. 2018 

v 18:00 hodin v místnosti KMČ a detašovaného pracoviště v Droždíně v areálu MŠ 

Ukliďme Česko, Ukliďme Droždín – tradiční sběr odpadků v Droždíně proběhne v sobotu 

17. 3. 2018 od 8:00 hodin, sraz u hasičské zbrojnice  

 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Informace o změnách linkové dopravy od 1. 1. 2018 – KMČ obdržela od MMOl odboru 

vnějších vztahů a informací odkazy na stránky Koordinátora Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje www.kidsok.cz v případě dotazů na změnu trasování linek  

a času se občané mohou obracet přímo na KIDSOK, p. o. případně na objednatele dopravy 

na Olomoucký kraj  

http://www.kidsok.cz/
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Žádost o řešení bezohledné jízdy v ulici U Cihelny, Pplk. Sochora – KMČ obdržela  

od p. Paťala žádost o řešení bezohledné jízdy řidičů ve zmíněných ulicích. P. Paťal navrhuje 

řešení dopravní úpravou a požaduje spomalení dopravy při vjezdech do Droždína.  

KMČ se v současné době zabývá problematikou křižovatky, přechodů a rychlostí 

projíždějících vozidel v obci. KMČ bude situaci projednávat na připravovaném jednání 

s pracovníky krajského úřadu Olomouckého kraje a MMOl a bude podávat požadavky  

na řešení stávající situace 

Žádost o odstranění prohlubně v silnici – KMČ obdržela od p. Paťala žádost o odstranění 

prohlubně v silnici společně s přiloženou fotodokumentací. Ing. Hainc předá požadavek 

společně s dalšími požadavky vzešlé z jednání KMČ na opravu krajské komunikace  

na MMOl odbor správy městských komunikací a MHD a na správu silnic Olomouckého kraje 

Poždavky občanů Droždína – odpověď OSMK – KMČ obdržela od pí. Kenningové dotaz 

k současné situaci kolem řešení dopravního značení a umístění dopravního zrcadla v ulici 

Dvorského. Ing. arch. Daněk odpoví pí. Kenningové a probere současnou situaci. KMČ 

informovala o situaci s umístěním dopravního zrcadla v zápise č. 9 ze dne 4. 9. 2017. KMČ 

se bude obracet dle informací z MMOl na správu silnic Olomouckého kraje na řešení situace 

se špatným výhledem při výjezdu do ulice dle zápisu ze dne 4. 9. 2017 a opětovně zkusí 

požádat o umístění dopravního zrcadla v místě problému s výhledem 

Odpověď na požadavek zjištění zadávání trasování do navigací GPS – KMČ obdržela 

informace od MMOl odboru vnějších vztahů a informací o GPS. Žádná instituce nezadává 

trasování do GPS. Zadávání trasování je záležitostí ,,trasovacího“ algoritmu.  Záleží  

na autorovi navigačního systému softwaru a nastavení preferencí uživatele. Často záleží  

na komerčních firmách a není pouze jediný zdroj, který trasování provádí. KMČ se zkusí 

obrátit na velké firmy s žádostí o změnu trasování  

Taneční pro dospělé Tovéř – KMČ obdržela informační leták, který bude zveřejněn  

ve vývěsce na ulici Gagarinova 

Odpolední výuka lyžování pro děti 1. stupně ZŠ – KMČ obdržela informační leták o výuce 

lyžování. Ing. Hainc předá informace základní škole v Droždíně 

Objednávka – KMČ obdržela objednávku za výtisk a zpracování pozvánek a plakátů  

na rozsvěcování vánočního stromu 1 815 Kč 

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – KMČ obdržela vydané stavební povolení na ,,Posílení 

kapacity řadu VDJ Droždín II – Dolany“. KMČ bere na vědomí 

Rozhodnutí (havárie podzemních inženýrských sítí) – KMČ obdržela dodatečné povolení 

k zvláštnímu užívání místní komunikace ulice Hany Kvapilové za účelem odstranění havárie 

vodovodního řadu  

Koncert František Nedvěd – KMČ obdržela informační leták o chystaném koncertu 
Františka Nedvěda a Tie Break, který se uskuteční 23. 3. 2018 v 19:30 hodin na sále  
u Sklenářů v Bystrovanech. Leták bude zveřejněn ve vývěsce na ulici Gagarinova, Ing. Hainc 
předá informace klubu seniorům  
 

6. Požadavky hostů 

 
7. Nové požadavky 

Požadavek na opravu studny v ulici Myslivecká – KMČ opětovně žádá opravu poklopu  

a vnějšího pláště studny. Oprava je stále posouvána 

Požadavek na přesun popelnic z ulice Gagarinova – KMČ opět žádá přesun popelnic 

z ulice Gagarinova na tříděný odpad kov, elektro a oblečení na ulici Aldova 

Požadavek na ořez stromů v ulici Dolní Úlehla – požadavek na kontrolu a ořezání stromů 

v ulici Dolní Úlehla (třešeň poškozená po vichřici, ořech uhnívající kmen)  
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Požadavek na umístění svodidel v ulici Vítězství – KMČ opět řešila problematiku 

s chybějícími svodidly v horní části ulice, kde auta často sklouzávají do příkopu a hrozí 

zranění. KMČ žádá o nainstalování svodidel  

 

Závěr 

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

8. Místo a čas příští schůze 
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí  
5. 2. 2018 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

9. 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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