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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 5. 2. 2018 

Zápis č. 2 
 

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 8. 1. 2018 
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. Filipcová, Mgr. Lochmanová,  
p. Prášil, p. Stejskal 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: p. Culek, Ing. arch. Daněk 

Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Pelikán 
Hosté dle prezenční listiny: p. Ondřej Pražák, p. Milan Hořínek, p. Jiří Kubáček, p. Jaromír 
Bartošek, pí. Ludmila Zdražilová, p. Petr Sviták 
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 8. 1. 2018 
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 – U Cihelny Bytovky – oprava komunikace  –  cena 30 129 Kč  
Lokalita – Na Kopci – oprava komunikace  – 73 344 Kč 
Lokalita – U Cihelny – uliční žlab proti přívalové vodě u domu č. o. 7 – 68 514 Kč – KMČ 
projedná financování uličního žlabu s MMOl odborem správy městských komunikací a MHD 
Lokalita – Elišky Junkové – oprava komunikace – u domu č. o. 8 u vpusti – 16 936 Kč 
Lokalita Vítězství – oprava chodníku – u domu č. o. 1 až 3 – 21 565 Kč  
Lokalita Aldova – oprava chodníku – u domu č. o. 1A až 1 – 105 384 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 – 276 442 Kč 
Další zbylé opravy vybraných komunikací a chodníků budou projednány s MMOl odborem 
správy městských komunikací a MHD 
Lokalita – Myslivecká směr Svatý Kopeček, oprava nerovností a výtluků  
Lokalita – Arnoldova – oprava výtluků a krajnice 
Lokalita – Elišky Junkové – oprava komunikace, výtluky  
Lokalita – Hany Kvapilové/Aldova křižovatka – oprava výtluků   
Lokalita – Jesenická u domu č. o. 10 – oprava výtluků a nerovností  
Lokalita – Vítězství – oprava výtluků a krajnice 
Lokalita – Jesenická od domu č. o. 24 po most s ulicí Na Příhonu, oprava recyklátem 
Lokalita Gagarinova – oprava chodníku u domu č. o. 8  
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Lokalita – Hany Kvapilové – oprava vypadlých žulových kostek z retardéru 
Lokalita – účelová komunikace nad Droždínem K Boru, oprava recyklátem  
Oprava komunikace ve správě kraje – KMČ podá požadavek na opravení krajské 
komunikace v ulici Horní Úlehla, U Cihelny a Gagarinova – žádost podá Ing. Hainc 
Oprava vjezdu do areálu mateřské školky – KMČ projednala současný stav komunikace 
v ulici Gagarinova č. o. 17 u mateřské školky. Oprava byla naceněna na 56 942 Kč.  
Ing. Hainc projedná možnosti opravy s p. ředitelem ZŠ a MŠ Dvorského a na MMOl odboru 
vnějších vztahů a informací a odboru správy městských komunikací a MHD. Část 
komunikace je denně využívána školkou, školou, často klubem seniorů, knihovnou a KMČ  
Oprava komunikace Myslivecká – Na Příhonu – KMČ projednávala stávající situaci 
s vypracovanou projektovou dokumentací a přípravou pro opravu komunikace a řešení 
souhlasů vlastníků okolních pozemků s rekonstrukcí komunikace. Ing. Hainc podal 
požadavek na MMOl odbor majetkoprávní týkající se současné situace se souhlasy vlastníků 
sousedících pozemků  
Svolání jednání k cyklostezce Bystrovany-Droždín-Samotíšky – Ing. Hainc svolá  
na březen 2018 jednání do Droždína a pozve zástupce MMOl a pracovníky MMOl, starosty 
obcí Samotíšky, Bystrovany, Bukovany a Tovéř k dalšímu projednání postupu k cyklostezce 
Jednání k přepracování studie – KMČ projedná možnosti přepracování studie ,,návsi“  
ulic Gagarinova a v Rynkách a doplnění o ulice Pplk. Sochora, U Cihelny a Horní Úlehla  
na MMOl odboru koncepce a rozvoje 21. 2. 2018  
Zimní údržba/přesolené silnice a chodníky – KMČ se zabývala požadavky a stížnostmi 
občanů na přesolené silnice. KMČ věc předala na TSMO, řeší p. Prášil, Ing. Hainc.  
Dle sdělení údržby v některých úsecích u krajských komunikací došlo k přesolení vlivem 
posypového vozu udržující krajskou komunikaci. KMČ bude dále věc řešit. Mgr. Lochmanová 
zjistí situaci s údržbou cesty spojující ulici Mysliveckou se Svatým Kopečkem a v ulici  
U Cihelny 
Údržba zeleně – členové KMČ v březnu doplní plán ploch sečení trávy dle požadavků 
občanů a předá na MMOl odboru životního prostředí. Ing. Hainc zjistí stav podaných žádostí 
vzešlých z podnětů občanů na údržbu stromů a keřů v ulici Dolní Úlehla, Horní Úlehla  
a Gagarinova 
Úprava volných ploch pro rekreaci občanů – KMČ projednala současný stav plochy  
u bývalé vodárny pod Droždínem v ulici Turečkova a v ulici U Gregoráku. KMČ podá 
požadavek na provedení údržby plochy pro využití volného času a rekreace pro občany 
Setkání předsedů KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček (,,V4 MČ Olomouce“) 
– proběhne 14. 2. 2018 v Droždíně, zápis z jednání bude zveřejněn v zápise v březnu 2018 
Zprůchodnění cesty – KMČ se zabývala zarostlou cestou spojující most u Droždínské 
zatáčky a chatovou oblastí. Ing. Hainc osloví vlastníky cesty za účelem údržby a případné 
zprůchodnění pro chodce 
Místní šetření v ulici Pplk. Sochora – KMČ provede místní šetření. Ing. Hainc pozve 
dotčené občany ulice na místní šetření, které se uskuteční 16. 3. 2018 ve zmíněné ulici. 
Další místní šetření v jiných ulicích navrhne KMČ na příštím jednání KMČ 
Setkání předsedů KMČ s vedením města a vedoucími odborů – Ing. Hainc informoval 
členy KMČ o proběhlém setkání předsedů se zástupci SMOl, které proběhlo 31. 1. 2018  
na MMOl  
Veřejné osvětlení – KMČ se zabývala požadavkem občanů v ulici Horní Úlehla, kteří žádají 
posunutí sloupu veřejného osvětlení. Ing. Hainc projedná požadavek s TSMO a také zjistí 
stav požadavků, které KMČ řešila na konci roku 2017  
Chybějící zábradlí na zastávce MHD č. 15 Horní Úlehla směr Bukovany –  
KMČ projednala požadavky občanů na umístění zábradlí u zastávky. Ing. Hainc osloví  
p. Čecha z TSMO a požádá o cenovou nabídku zábradlí 
Zřízení mini knihovny v zastávce MHD – KMČ projednala možnost umístění mini knihovny. 
Ing. Hainc podá požadavek na využití zastávky MHD č. 15 Droždín – škola, ve směru 
Olomouc, pro umístění mini knihovny pro občany, kteří by si zde mohli bezplatně půjčovat 
nebo odkládat knihy 
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Změna některých časů linek MHD – vzhledem k nenavazujícím spojů některých linek dojde 
k možné úpravě, o změnách bude KMČ informovat v příštím zápise 
Vyvážení popelnic na směsný odpad v ulici V Rynkách – KMČ se zabývala podnětem  
od občanů s problémem umísťování popelnic při vyvážení směsného odpadu. KMČ provede 
v místě místí šetření za účastí pracovníka TSMO a probere možnosti řešení. Následně KMČ 
probere řešení s dotčenými občany 
Umístění nových odpadkových košů – KMČ se zabývala požadavky občanů na umístění 
nových odpadkových košů v ulici Horní Úlehla, Vítězství a U Cihelny, Ing. Hainc projedná 
požadavek na MMOl odboru životního prostředí  
Vytvoření zpomalovacích ,,panáků“ u příjezdových komunikací do Droždína – KMČ se 
zabývala problematikou rychle jedoucích vozidel přes Droždín. KMČ opět zhotoví panáky 
před vjezdy do Droždína. Ing. Hainc osloví ZŠ Droždín, zda by nemohli s žáky vytvořit 
slámové panáky, kteří by se umístili do vybraných ulic 
Výdaje – tisk zápisů do vývěsek 72 Kč 
Nákup pohárů pro spolky a organizace v Droždíně – KMČ schválila na svém jednání 
2000 Kč pro nákup pohárů do soutěží SDH Droždín (5 pro/0 zdržel se/0 proti),  
pro SK Droždín 2000 Kč na nákup pohárů do soutěží (5 pro/0 zdržel se/0 proti),  
pro FBC Droždín 2000 Kč na nákup pohárů do soutěží (4pro/1zdržel se/0proti) 
Oslavy 125 let SDH Droždín – KMČ schválila 10 000 Kč na oslavy SDH Droždín 
(5pro/0zdržel se/0proti) 
Nákup květin k pomníkům k výročím 8. 5., 28. 10. a 17. 11. 2018 – KMČ schválila  
na nákup květin 5 000 Kč (5 pro/0 zdržel se/0 proti) 
Nákup potřeb pro úklid akce Ukliďme Česko – KMČ schválila 1 000 Kč na nákup 

materiálu (5 pro/0 zdržel se/0 proti). Tradiční sběr odpadků v Droždíně proběhne 
v sobotu 17. 3. 2018 od 8:00 hodin, sraz u hasičské zbrojnice 
Svoz bioodpadu bude svážen dne 16. 3. 2018 
Droždínské hody 2018 – KMČ projednala a schválila 20 000 Kč na letošní Droždínské hody 
pro tisk pozvánek, kapelu a zajištění občerstvení (5 pro/0 zdržel se/0 proti)Droždínské hody 
budou v letošním roce 1. 4. 2018. Dobrovolnická brigáda proběhne 17. 3. 2018 v 10:00 
hodin, sraz u hasičské zbrojnice 
Nákup cen a spolupořádání – KMČ projednala a schválila 2 000 Kč na nákup cen pro klub 
seniorů při soutěžích. Spolupořádání dětského karnevalu 2 000 Kč (5 pro/0 zdržel se/0 proti). 
Pro Český svaz žen, spolupořádání 2 000 Kč (4 pro/ 1 zdržel se/ 0 proti) 
 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Dětské hřiště – KMČ obdržela od MMOl odboru Koncepce a rozvoje informaci o schválení 
doprojektování dětského hřiště pro starší děti. Na základě schválení byla KMČ oslovena 
k projednání této záležitosti z důvodu řešení současného stavu s umístěním stavby  
SDH Droždín u dětského hřiště. Ing. Hainc svolá jednání ve věci týkající se dořešení situace 
s dětským hřištěm a hasičským výcvikovým areálem a pozve zástupce města, zástupce  
SDH Droždín a dohodne jednání se zástupci odborů MMOl 
Odstranění nepovolených výsadeb – KMČ obdržela od MMOl odobru vnějších vztahů  
a informací, že odbor životního prostředí bude provádět prostřednictvím TSMO odstraňování 
výsadeb zeleně na pozemcích ve vlastnictví SMOl, které se budou nacházet v blízkosti  
již námi provedených výsadeb dle PD a dle výskytu inženýrských sítí. Ing. Hainc zjistí,  
jak se odstraňování bude týkat městské části Droždín 
Statut komisí městských částí, jednací řád komisí městských částí – KMČ obdržela  
od MMOl odboru vnějších vztahů a informací návrh na změnu jednacího řádu komisí 
městských částí a statutu komisí městských částí. KMČ nemá k prováděným změnám 
připomínky  
Životní jubilea občanů v Droždíně – KMČ obdržela od pí. Prášilové seznamy občanů, kteří 
v letošním roce oslaví významné jubilea 
Dodatečná změna jízdních řádů – KMČ obdržela od MMOl odboru správy městských 
komunikací a MHD informace týkající se změny jízdních řádů týkající se linky č. 920500 



Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín 
 

- 4 - 
 

Nadměrné solení – KMČ obdržela od p. Oldřicha Richtera fotodokumentaci přesolených 
chodníků a komunikací. KMČ se situací zabývá a řeší a informaci o přesolování předala 
poskytovateli zimní údržby. Při častém přesolování může docházet k problémům, 
že se sůl může dostávat do spodní vody a do přírody 
Odpověď na požadavek opravy studní v ulici Myslivecká a Arndoldova – dle sdělení 
MMOl odboru majetkoprávního budou studny v závislosti na počasí opraveny v měsíci únoru 
nebo březnu 2018. Oprava studní je naceněna 
Obecně závazná vyhláška č. 9/2007 o nočním klidu – KMČ obdržela od MMOl odboru 
vnějších vztahů a informací stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší od 24:00 do 6:00 hodin. Na území městské části Droždín: 
28. 4. – 29. 4. 2018 Florbalová after párty FBC Droždín 
12. 5. – 13. 5. 2018 Turnaj ve florbalu, Droždín cup 2018, Den s FBC Droždín 
23. 6. – 24. 6. 2018 Turnaj malá kopaná a volejbal + zábava 
30. 6. – 1. 7. 2018 Hurá prázdniny – diskotéka 
21. 7. – 22. 7. 2018 Pivní slavnosti + diskotéka 
11. 8. – 12. 8. 2018 Den s hasiči SDH Droždín 
18. 8. – 19. 8. 2018 Memoriál J. Skácelíka a M. Pospíšila + diskotéka 
25. 8. – 26. 8. 2018 Soutěž SDH Droždín 
1. 9. – 2. 9. 2018 Loučení s létem v Droždíně 
KMČ projednala schválené žádosti a nesouhlasí s navrženým časem, kdy by měl být noční 
klid při zmíněných akcích již od 24:00 hodin. Často lidé chodí na zábavy a společenské akce 
později a než akce začne, už by podle schválených návrhů měla končit. Ing. Hainc osloví 
všechny spolky a organizace, jež se vyhláška týká, aby se vyjádřili a případně napsali 
připomínky proč, by měla být délka připravované akce až do 02:00 hodiny. Ing. Hainc 
následně napíše vyjádření k možnému novému projednání, které bylo ze strany MMOl 
odboru vnějších vztahů a informací nabídnuto. KMČ se nelíbí, že u některých akcí 
v Olomouci – střed není vymezen čas u schválených připravovaných akcí a okrajové 
městské části mají stanovený čas do 24:00 hodin. Zvláště u okrajových městských částí je 
pořádání takovýchto společenských akcí mnohdy jedna z možností, kde se lidé mohou 
setkávat a bavit se a přispívá to k rozvoji komunity. Tímto nařízením nočního klidu od 24:00 
hodin však dochází k omezování společenského života a rozvoje v naší městské části 
Odpověď na sondáž v ulici Vítězství – dle sdělení MMOl odboru koncepce a rozvoje dojde 
v letošním roce k provedení sondáže komunikace v ulici Vítězství 
 

6. Požadavky hostů 
p. Kubáček, p. Hořínek – se přišli informovat se situací s dopravním řešením  
v ulici Vítězství. Ing. Hainc informoval o stávající situaci a o probíhající možnosti se vyjádřit 
k návrhu studie ,,Obytné zóny“ v ulici. V letošním roce dojde ke snížení rychlosti v ulici  
na 30km/h a proběhne sondáž komunikace. Dále se přišli informovat ke stávající situaci 
kolem Droždínské zatáčky, kde chybí lávka pro pěší a další bezpečnostní prvky. KMČ se 
problémem s chybějící lávkou a bezpečnostními prvky na Droždínské zatáčce zabývá. 
V ulici Arnoldova směrem k mostu, pod Droždínskou zatáčkou, v roce 2011 skončil 
výkup/darování vlastnických práv cesty a v současné době cestu stále vlastní více vlastníku. 
KMČ se snaží obnovit proces, který byl v roce 2011 přerušen   
p. Sviták – předal KMČ podpisové formuláře KMČ od občanů, kteří nesouhlasí s návrhem 
vypracování studie ,,Obytné zóny“ v ulici Vítězsvtí a přilehlých ulic. KMČ bere tuto skutečnost 
na vědomí a považuje nesouhlas občanů za stanovisko, podle kterého bude postupovat.  
Ing. Hainc předá podpisové formuláře na MMOl odboru koncepce a rozvoje a návrh na 
vypracování studie ,,Obytné zóny“ se KMČ nebude zabývat. Občané mají možnost‚  
do 31. 3. 2018 vyjádřit svůj nesouhlas s návrhem ,,Obytné zóny“ v ulici Vítězství a přilehlých 
ulic. Podpisový arch je k dispozici na detašovaném pracoviště SMOl v areálu mateřské 
školky vždy ve středu od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin a v pátek od 9:00  
do 13:00 hodin. V letošním roce dojde v ulici ke snížení povolené rychlosti na 30km/h a bude 
provedena sondáž komunikace v ulici Vítězství, vzešlá z veřejné debaty v loňském roce 
k situaci v ulici Vítězství  
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pí. Zdražilová – přišla informovat KMČ o zkušenostech s taxi službou, která inkasuje  
za jízdy jiné ceny než nabízí občanům města. KMČ se podobnou situací zabývala již před 
dvěma lety, kdy si někteří obchodníci účtují jinou taxu za dovoz jídla do Droždína  
než například do jiné městské části spojené zástavbou s celým městem. Ing. Hainc předá 
informaci na MMOl odbor vnějších vztahů a informací a zjistí, zda je možnost situaci řešit  
a případně na koho se obrátit a následné informace předá pí. Zdražilové 
 

7. Nové požadavky 
Požadavek na opravu PC v detašovaném pracovišti – dle požadavků klubu seniorů žádá 
opravu spínání PC v místnosti detašovaného pracoviště 
Požadavek na kamerový systém u dětského hřiště a u hasičské zbrojnice – KMČ opět 
žádá provedení zkoušky upevnění a přenos obrazu kamerou Městkou policii ve vybraných 
místech v Droždíně pro umístění kamerového systému, který nešel před dvěma lety 
zprovoznit z důvodu špatného signálu operátora 
Požadavek na situaci s převodem pozemku parc. č. 71 pod základní školou –  
KMČ žádá informace o stavu převádění pozemku do vlastnictví SMOl 
Požadavek na umístění zastřešení autobusové zastávky MHD č. 11 na zastávce 
Droždínská zatáčka – KMČ žádá řešení zastřešení autobusových zastávek ve směru na 
Svatý Kopeček a ve směru na Samotíšky. KMČ již před dvěma roky žádala zastřešení 
zastávek. Občané se nemají kde schovat při nepříznivém počasí, které je  
v tomto kopcovitém a otevřeném terénu, kde se zastávky nacházejí značně nepříznivé 
 

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  
12. 3. 2018 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 19:58 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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