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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín  
ze dne 7. 1. 2019 

Zápis č. 01 
 

1. Jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bylo zahájeno v 17:00 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 3. 12. 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, pí. Hejlová Hollarová, p. Helekal, 
Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal, Ing. Šimek, Mgr. Šišková 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: pí. Lenertová 

Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: 
Hosté dle prezenční listiny: p. Ondřej Pražák, pí. Věra Chromková, p. Zbyněk Spáčil,  
p. Tomáš Trucha, p. Ludvík Nešpor 
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 3. 12. 2018 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Brainstorming – vize, cíle 2018 – 2022 – KMČ provedla společnou analýlu, brainstorming, 
projednala vize, cíle a postupy. KMČ vycházela z uplynulého sestavní vizí, cílů a strategie  
z roku 2015 – 2018. Ing. Hainc připraví tabulku, kterou zašle členům KMČ k doplnění, 
následně KMČ vize, cíle a strategie, které vzešli z brainstormingu zveřejní v příloze příštího 
zápisu KMČ 
Projednání rozpočtu 150 000 Kč – KMČ na svém jednání projednala a schválila 
přerozdělení přiděleného rozpočtu na jednotlivé akce a záměry KMČ v roce 2019. Ing. Hainc 
zpracuje tabulku přerozdělených finančních prostředků z rozpočtu, které KMČ schválila, 
následně zašle členům KMČ k případnému doplnění a schválení a následně bude tabulka 
přiložena jako součást přílohy příštího zápisu KMČ 
Oprava komunikací a chodníků – KMČ má na opravy chodníků a komunikací přidělenou 
částku 300 000 Kč. KMČ projedná přerozdělení přiděleného rozpočtu na opravy 
poškozených komunikací a chodníků, jakmile obdrží informace od MMOl jak bude možné 
finanční částku čerpat. KMČ bude občany informovat o vybraných lokalitách a o ceně  
za rekonstrukci v dalších zápisech KMČ 
Úprava/zvelebení veřejného prostranství – KMČ projednala možnosti a varianty 
požadavků, které podá v rámci žádosti na čerpání finančních prostředků z částky 10 mil., 
které byly vyčleněny pro KMČ v Olomouci 
Fit stezka – KMČ má vypracovaný návrh projektu na umístění fit stezky v ulici U Gregoráku 
vedle rybníka, kde by mohla vzniknout rekreační zóna pro občany s možností odpočinku, 
pohybového vyžití na sportovních prvcích pro všechny věkové kategorie. Cena  
bez betonování, výkopových prací a kůry (dopadové plochy) činí 169 000 Kč 
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Územní studie Droždín – náves – KMČ projednala možnosti úpravy a doplnění studie  
a následné využití studie pro úpravu veřejného prostranství  
Krajské komunikace vedoucí přes Droždín, přechody, křižovatka Pplk. Schora,  
U Cihelny, Gagarinova – KMČ na svém jednání projednala situaci kolem křižovatky  
a nebezpečných přechodech v Droždíně. KMČ podá požadavek na vypracování studie  
na řešení bezpečnosti na křižovatce a na přechodech v ulici Ppplk. Sochora, U Cihelny, 
Gagarinova. Následně KMČ schválila za prioritu řešit stávající situaci. Ing. Hainc podá 
požadavek a projedná věc na MMOl odboru dopravy a územního rozvoje. KMČ  
také schválila částku 65 000 Kč na studii z rozpočtu 150 000 Kc, které má k dispozici  
na akce a záměry KMČ, (8 pro/ 0 zdržel se/ 0 proti) 
Cyklostezka Bystrovany-Droždín-Samotíšky – KMČ projednala současnou situaci 
s připravovanou projektovou dokumentací (DUR). KMČ svolá pracovní jednání na březen 
2019 do Droždína. Ing. Hainc pozve zástupce MMOl, odboru dopravy a územního rozvoje, 
zástupce SMOl, zástupce obcí Samotíšky, Bystrovany, Tovéř. Následně KMČ bude chtít 
udělat veřejné jednání s občany k cyklostezce a obeznámit občany s návrhem cyklostezky 
přípravou projektové dokumentace (DUR) 
Jesenická – Adamovka zatrubnění a oprava propadlé části ulice – Ing. Hainc zjistí 
současný stav s přípravou rekonstrukce. KMČ následně bude informovat dotčené občany  
Údržba zeleně, požadavek na místní šetření – KMČ podala požadavek na provedení 
místního šetření MMOl odborem životního prostředí ve věci nelegálního pokácení a odcizení 
vzrostlých stromů na pozemku parc. č. 473/1 v k. ú. Droždín – řeší Ing. Šimek, který 
informoval KMČ o současném stavu a řešení věci s MMOl a nájemníkem pozemku 
společností Sagitaria, která má pozemek v pronájmu. KMČ o dalším postupu bude 
informovat 
Místní šetření KMČ v ulici Na Příhonu a Jesenická – KMČ projednala termín místního 
šetření s dotčenými občany Droždína. Místní šetření se ve zmíněných ulicích bude konat  
11. 4. 2019 v 17:00 hodin. KMČ občany pozve na stanovené místo v jejich ulici 
Místní šetření KMČ v ulici U Prachárny, V Kukle – KMČ projednala termín místního 
šetření s dotčenými občany Droždína. Místní šetření se ve zmíněných ulicích bude konat  
23. 5. 2019 v 17:00 hodin. KMČ občany pozve na stanovené místo v jejich ulici. Další místní 
šetření budou stanovena na dalších jednání KMČ 
Pozvání zástupců ZŠ, MŠ, spolků a organizací působící v Droždíně – Ing. Hainc pozve 
na příští jednání KMČ zástupce základní školy, mateřské školy a všech spolků a organizací, 
které působí v Droždíně. KMČ chce probrat připravované akce na rok 2019, sestavit 
podrobný kalendář všech akcí, projednat problematiku daných spolků, ZŠ i MŠ a požadavky 
občanů a snažit se pomoci při řešení některých věcí. Dále chce KMČ ještě více provázat 
spolupráci mezi jednotlivými spolky a organizacemi ZŠ a MŠ v komunikaci, pořádání akcí, 
informovanosti občanů atd.  
Zimní údržba – KMČ projednala problematická místa, které občané nahlásili v předchozím 
měsíci, dále projednala situaci s neodhrnutými chodníky kvůli zaparkovaným automobilům. 
Nahlášené úseky v ulicích Myslivecká – Dvorského, Hany Kvapilové, Horní Úlehla, 
Jesenická, schody Dolní-Horní Úlehla řeší Ing. Hainc a p. Prášil  
Webová stránka www.drozdin.eu – Ing. Hainc kontaktuje firmu aktive24 z důvodu změny 
poskytovatele úpravy webových stránek a předá nové heslo k přístupu hostingu stránky  
pí. Hejlové, aby se mohly webové stránky upravit. KMČ během roku projedná možnosti 
převedení webové stránky do vlastnictví SMOl, do této doby všechny náklady spojené 
s webovými stránkami www.drozdin.eu hradil Ing. Hainc 
Nové formuláře na uvedení e-mailové adresy – Ing. Hainc připravil nové formuláře pro 
občany, které dá KMČ do místních obchodů v ulici Gagarinova a Vítězství za účelem 
sesbírání nových e-mailových adres občanů, kteří mají zájem o zasílání informací a zápisů 
KMČ splňující souhlas s GDPR 
Tříkrálová sbírka 2019 v Droždíně – KMČ děkuje všem, kteří se zapojili do tříkrálové sbírky 
jako koledníci a také děkuje všem občanům, kteří přispěli. KMČ se zabývala problémem, že 
lidé by rádi přispívali, ale když v Droždíně jde pouze jedna skupinka, není v její možnosti 
obejít celý Droždín. KMČ se proto obrací na občany s prosbou, zda nemají zájem zapojit se 

http://www.drozdin.eu/
http://www.drozdin.eu/
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do tříkrálové sbírky v příštím roce 2020 jako koledníci. KMČ probere tuto možnost také se 
zástupcem ZŠ Droždín. V některých obcích i MČ se do tříkrálové sbírka zapojuje tamní ZŠ 
Droždínské hody – Ing. Hainc informoval KMČ o připravované akci, setkání občanů na 
veřejné diskusi ,,Droždínské hody v minulosti, současnosti, v budoucnosti“ – veřejná diskuse 
spojená s promítáním filmu ,,Na Svatém Kopečku“ z první republiky by měla proběhnout 
v březnu 2019. Přesný termín bude upřesněn a vyhlášen místním rozhlasem 
Hasičské cvičiště, dětské hřiště – KMČ se zabývala stávající situací a připravovanou 
novou studií veřejného prostranství zázemí, cvičiště a dětského hřiště, pro konečnou podobu 
a vyhovění všech požadavků, jak ze strany SDH Droždín, občanů, MMOl, KMČ. K dořešení 
stávající situace zázemí pro SDH, cvičiště, dětského hřiště vč. přístřešku SDH zahájí KMČ 
jednání s dotčenými odbory MMOl 
Řešení dopravní situace v ulici Vítězství – Ing. Hainc kontaktuje MMOl odbor dopravy a 
územního rozvoje a požádá o informace a stanovisko MMOl k vyjádřením občanů, kteří se 
v listopadu a prosinci 2018 vyjadřovali k návrhu umístění retardérů v ulici. KMČ bude 
následně občany informovat 
Nová e-mailová adresa KMČ – občané se nově mohou obracet na KMČ na nové e-mailové 
adrese: kmc02@olomouc.eu 
Mimořádný svoz bioodpadu – proběhne v Droždíně 1. 2. 2019 
Plesová sezóna 2019 v Droždíně – ples SDH Droždín 26. 1. 2019, ples SK Droždín 16. 2. 
2019, ples Český Svaz žen (maškarní) 16. 2. 2019 
 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Požadavky občanů, pí. Kenningová – KMČ se zabývala požadavky občanů, žijící 
v chatové oblasti nad Droždínem v okolí ulice Dvorského. KMČ podá požadavek na 
vyjádření MMOl a stavebního úřadu na zjištění práv a povinností občanů, kteří mají trvalé 
bydliště v chatové oblasti. Následně KMČ svolá místní šetření na duben 2019 v chatové 
oblasti. Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová, Ing. Šimek pozvou dotčené občany a zástupce SMOl 
kompetentní k věcem týkajícím se chatové oblasti 
Pečovatelská služba – KMČ obdržela od PhDr. Ing. Jany Neckářové informace  
o poskytovaných pečovatelské službě v Droždíně a okolí. Ing. Hainc předá informace klubu 
seniorům a KMČ nechá informace zveřejněné ve vývěsce v ulici Gagarinova 
Obecně závazná vyhláška č. 10/2018 o nočním klidu – KMČ obdržela od MMOl odboru 
kultury informace o schválené vyhlášce ZMO. V Droždíně jsou povoleny tyto akce na rok 
2019 do 02:00 hodiny:  
29. 6. – 30. 6. 2019 Turnaj v malé kopané a volejbalu, zábava, diskotéka 
20. 7. – 21. 7. 2019 Pivní slavnosti, zábava, diskotéka 
10. 8. – 11. 8. 2019 Hasičská zábava 
17. 8. – 18. 8. 2019 Memoriál J. Skácelíka a M. Pospíšila v házené muži, diskotéka 
dále akce do 24:00 hodin: 
30. 4. 2019 – 1. 5. 2019 Sportovní akce SDH  
11. 5. 2019 – 12. 5. 2019 Soutěž Hanáckého okrsku 
7. 9. 2019 – 8. 9. 2019 Droždínské vinobraní s FBC Droždín, turnaj ve florbalu 
,,Výzva za bezpečné přechody“ – KMČ obdržela vyjádření od MMOl k výzvě KMČ a 
občanů, kterou Ing. Hainc předal p. primátorovi Mgr. Žbánkovi při občanské iniciativě  členů 
KMČ a občanů,,Za bezpečné přechody“, která se konala v říjnu 2019 na přechodě v ulici 
Pplk. Sochora v Droždíně 
Odpověď na požadavek na zabezpečení kanálových poklopů v ulici Bukovanské, Na 
Padělkách a K Dolečku – dle sdělení MMOl odboru dopravy a územního rozvoje nebyla 
komunikace ve zmíněných ulicích do dnešního dne předána SMOl, vlastníkem je společnost 
Delta Invest, s. r. o.  
Dotaz na prodej pozemku – KMČ obdržela od pí. Smičkové dotaz zda se v MČ Droždín 
nenachází stavební pozemek. KMČ nenabízí žádné pozemky a doporučuje sledovat 
některou z RK v Olomouci a okolí 
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6. Požadavky hostů 
pí. Chromková – informovala KMČ o vyvěšování parte do vývěsek. KMČ se tímto zabývala 
na podzim 2019. KMČ podá požadavek na umístění nové vitríny pro účely smutečních 
oznámení. Návrh na umístění je u autobusové zastávky MHD v Droždíně na ulici Gagarinova 
p. Spáčil – se přišel informovat k situaci kolem cyklostezky Bystrovany-Droždín-Samotíšky. 
V současné době probíhá příprava na (DUR). KMČ svolá pracovní jednání na březen 2019 
do Droždína. Ing. Hainc pozve zástupce okolních obcí a MMOl. Následně KMČ uspořádá 
veřejné jednání s občany k cyklostezce pro obeznámení občanů s návrhem cyklostezky  
a přípravou projektové dokumentace (DUR) 
p. Trucha, p. Nešpor – se přišli informovat na řešení stavu s účelovou komunikací k chatové 
oblasti ,,K Boru“. Problém s recyklátem, lidé jezdí po poli. KMČ problematiku stavu 
komunikace dlouhodobě řeší. Problém je, že účelová komunikace vede přes pozemky cizích 
vlastníků a některá místa komunikace tak nelze opravovat. Komunikace je stále vedena jako 
účelová, KMČ v předchozích letech navrhovala název nové ulice nad Droždínem. 
Komunikace je využívána až trojnásobně než v předchozích letech a stav komunikace se tak 
výrazně zhoršuje, důvodem je zvláště větší počet osob, které mají trvalé bydliště v chatové 
oblasti a také větší mobilita občanů, kteří komunikaci častěji využívají při jízdě do chatové 
oblasti. KMČ podá požadavek na možný odkup pozemků pod komunikací a projedná 
možnosti řešení na MMOl 
 

7. Nové požadavky 
Požadavek na prořezaní a pokácení stromů v ulici Dolní Úlehla – KMČ opětovně 
požaduje posekání suchých stromů v ulici Dolní Úlehla a prořezání stromů pro průjezdnost 
automobilů v ulici 
Požadavek na dopravní značení ,,MČ Droždín“ – KMČ opětovně požaduje dopravní 
značení značící MČ Droždín na kruhových objezdech u Bystrovan a Samotíšek, Velké 
Bystřice 
Požadavek na dopravní značení ,,zákaz vjezdu automobilům těžší než 19t“ – KMČ na 
požadavky občanů opětovně žádá o instalaci dopravního značení na kruhovém objezdu u 
obcí Samotíšky a Bystrovany 
 

8. Závěr 
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a oznámil další termín jednání KMČ 
 

9. Místo a čas příští schůze 
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude mimořádně z důvodu 
posunutí termínu v pondělí 11. 2. 2019 v 17:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 
95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 20:15 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: kmc02@olomouc.eu 

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 (elektronicky) 

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin
http://www.drozdin.eu/
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      Magistrát města Olomouce – Bc. Daniela Horňáková (elektronicky) 
                       Magistrát města Olomouce – Pavlína Štoplová (elektronicky) 
             Náměstek primátora SMOl  – Mgr. Matouš Pelikán (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) 


