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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín  
ze dne 4. 3. 2019 

Zápis č. 03 
 

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 11. 2. 2019 
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, 
pí. Lenertová, Mgr. Lochmanová, p. Stejskal, Ing. Šimek, Mgr. Šišková 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: p. Prášil  
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: 
Hosté dle prezenční listiny:. p. Josef Vykopal, p. Jaromír Bartošek, pí. Marie Wernerová,  
p. Josef Utíkal, pí. Ludmila Šperlíková, p. Petr Daněk, pí. Hana Ženožičková, p. Ondřej 
Pražák, p. Zbyněk Spáčil (zástupce SDH Droždín), p. Josef Běhal 
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 11. 2. 2019 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Estetizace a úprava veřejného prostranství – Ing. Hainc informoval KMČ o jednání  
s p. Langrem vedoucím odboru ochrany MMOl o posunutí realizace návrhu studie dětského 
hřiště a výcvikového areálu SDH na další rok 2020. KMČ projedná tuto věc s SDH Droždín a 
následně bude chtít seznámit občany s vypracovanou studií úpravy dětského hřiště a 
výcvikového areálu SDH Droždín se všemi dalšími kroky. Z toho důvodu KMČ projednala 
náhradní varianty návrhů na úpravu veřejného prostranství za 100 000 Kč a odsouhlasila 
úpravu veřejného prostranství v lokalitách U Gregoráků, ulice Akátová, u bývalé vodárny pod 
ulicí Turečkova, nad Droždínskou zatáčkou (8pro/ 0 zdržel se/ 0 proti). Ing. Hainc dále 
prověří u MMOl možnost přidělání bočnic k návrhu zastřešení u autobusové zastávky na 
Droždínské zatáčce směr Olomouc 
Schůzka s předsedy KMČ, s městskou policií a policií ČR – dne 20. 2. 2019 proběhla 
schůzka předsedů KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček a zástupci MPO a PČR. 
Na jednání se projednávaly problémy, které jednotlivé městské části mají. Za KMČ Droždín 
se účastnil Ing. Hainc. Za Droždín byly předneseny požadavky na dodržování rychlosti, 
řešení špatného parkování a problematika s průjezdností vozidel, které nedodržují váhu 
Upozornění občanům na nezákonné jednání – Ing. Hainc informoval členy KMČ o 
nezákonném jednání 3 osob (žen) ze dne 27. 2. 2019, které se snažili v předstírání za 
zástupkyně KMČ a za sekretářku předsedy KMČ nelegálně vniknout do domu starších 
spoluobčanů v Droždíně. Mgr. Šišková dne 27. 2. 2019 informovala rozhlasem občany  
o této mimořádné situaci. V případě, že by se občané setkali se stejným nebo podobným 
chováním cizích osob, prosíme, aby okamžitě informovali Policii ČR. Ing. Hainc o tomto podá 
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informaci také na jednání KMČ Svatý Kopeček a informace byla zveřejněna v obchodech  
a na vývěsce v Droždíně  
Jednání předsedů V4 městských částí Olomouc – jednání předsedů a členů KMČ 
proběhne 26. 3. 2019 v Droždíně. Ing. Hainc pozve předsedy a členy KMČ Svatý Kopeček, 
Lošov a Radíkov do Droždína  
Studie – řešení stávajícího stavu, návsi Droždín – ulice Gagarinova – KMČ projednávala 
současný stav studie a projednala návrhy na úpravu a řešení současné studie. Ing. Hainc 
zjistí možnosti přípravy workshopu se studeny z ČVUT a možnost zapojení občanů do 
společného jednání  
Studie – řešení stávajícího stavu ulice Horní Úlehla s křižovatkou ulice Gagarinova – 
Ing. Šimek projedná možnosti vypracování studie na MMOl a řešení stávajícího stavu ve 
zmíněné ulici 
Parkování vozidel na komunikacích, bránící průjezdu – KMČ projednala současný stav 
s parkujícími vozidly v Droždíně. V častých případech občané parkují na místech, kde brání 
průjezdu nebo na místech, kde by vůbec neměli stát. KMČ bude současný stav řešit jak 
s majiteli vozů, tak s MPO a vlastníky komunikací 
Zabraná veřejná prostranství podél komunikací – KMČ se zabývala současným stavem 
se zabranými místy podél komunikací, zvláště v horní části Droždína, kde jsou ulice úzké. 
Občané nevědomky nebo vědomě dlouhodobě skladují u komunikací stavební materiál, 
odpad nebo dřevo, které často brání průjezdu vozidel a ohrožují tak bezpečí občanů, kteří po 
komunikacích prochází nebo projíždí. Problém pak může mít zimní údržba nebo integrovaný 
záchranný systém. KMČ projde všechny veřejná místa v ulicích, které jsou bez záboru 
zabrány a situaci bude řešit s majiteli sousedních pozemků  
Projednání příspěvku na dětský karneval – KMČ projednala přes e-mail i přímo na schůzi 
opětovný požadavek pořadatelů dětského maškarního karnevalu z mateřské školky Droždín, 
který se koná 23. 3. 2019. KMČ souhlasí s příspěvkem 2 500 Kč na uhrazení nájmu. (8 pro/ 
0 zdržel se/ 0 proti). KMČ v letošním roce nebude přispívat dalšími financemi z rozpočtu 
150 000 Kč spolkům a organizacím z důvodu toho, aby mohly být finance využity na 
vypracování studie křižovatky a přechodů pro chodce a na vybrané akce, které se budou 
konat v Droždíně a které byly zveřejněny v předchozím zápise. Většina spolků a organizací 
má možnost využití dotací, které město Olomouc, Olomoucký kraj nebo MŠMT vypisují 
v průběhu roku  
Místní šetření a monitoring chodníků a komunikací v Droždíně – dne 18. 2. 2019 
proběhlo místní šetření a monitoring poškozených chodníků a komunikací za účasti KMČ 
Ing. Hainc, za TSMO p. Čech, za MMOl odbor dopravy a územního rozvoje p. Šulc 
Veřejná debata – Droždínské hody – KMČ srdečně zve všechny spoluobčany na veřejnou 
debatu na téma: ,,Droždínského hody v minulosti, současnosti a budoucnosti“ zakončené 
promítáním dobového filmu z první republiky ,,Na Svatém Kopečku.“ Debata se uskuteční 
v úterý 19. 3. 2019 od 18:00 hodin ve společenském sále Hostince U Šišků v Droždíně,  
pí. Hollarová vytvoří plakát a pozvánku na veřejnou debatu 
 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Východní tangenta – pracovní skupina – nominování členů – KMČ obdržela od MMOl 
odboru strategie a řízení informace týkající se vytvoření pracovní skupiny a požadavek na 
nominování člena do pracovní skupiny k ,,Východní tangentě“. KMČ navrhla do pracovní 
skupiny Ing. Haince (7 pro/ 1 zdržel se/ 0 proti), jako náhradníka Ing. Šimka (7 pro/ 1 zdržel 
se/ 0 proti)  
Zimní údržba – KMČ obdržela od MMOl odboru dopravy a územního rozvoje mapy na 
doplnění úpravy zimní údržby v k. ú. Droždín. Členové KMČ prostudují mapy a připojí návrhy 
a připomínky na základně podnětů občanů do 26. 3. 2019. Následně předseda KMČ zašle 
návrh na MMOl  
Opravy chodníků a komunikací z rozpočtu 300 000 Kč – KMČ obdržela od TSMO nově 
naceněné opravy chodníků a komunikací na rok 2019. KMČ odsouhlasila čerpání na opravu 
chodníků a komunikací 30 000 Kč z rozpočtu 150 000 Kč (8pro/ 0 zdržel se/ 0proti) po 
úpravě nacenění podle stanovených cen provedených prací pro letošní rok  
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Podnět KMČ č. 6 k navýšení počtu autobusových spojů ve večerních hodinách – KMČ 
projednala podnět, který obdržela od KMČ Chválkovice k navýšení počtu spojů. Pokud by 
byla možnost s navýšením počtu večerních spojů, případně spoje autobusu č. 11 
vyjíždějícího v 0:55 ze zastávky Hlavní nádraží. KMČ souhlasí (8 pro/ 0 zdržel se/ 0 proti)  
Žádost o sdělení stanvoviska k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví SMOI – KMČ 
obdržela od MMOl odboru majetkoprávního žádost o vyjádření k pachtu části pozemku parc. 
č. 502 ostatní plocha o výměře 72 m2 v k. ú. Droždín, o který žádá Ing. Marek Vladař. KMČ 
projednala požadavek a nesouhlasí s pachtem předmětného pozemku (4 pro/ 0 zdržel se/ 5 
proti) 
Zastávka Droždín, Bukovanská – KMČ obdržela od MMOl odboru dopravy a územního 
rozvoje informaci o změně týkající se zastavování autobusů č. 15 na zmíněné zastávce 
Bukovanská. Vzhledem k nízkému využívání zastávky občany Droždína se zastávka  
od 15. 12. 2019 mění na zastávku na znamení. KMČ bere na vědomí a informuje občany 
místním rozhlasem  
 

6. Požadavky hostů 
p. Vykopal – se přišel informovat k situaci ohledně umísťování nádob na odpad v ulici 
V Rynkách. KMČ řeší možnost dohodnutí jiného místa na umísťování nádob na tříděný 
odpad v ulici. Současné místo u křižovatky s ulici Vítězství zamezuje možnosti průjezdnosti 
ulicí. Vozidlo TSMO neprojede ulicí V Rynkách, z tohoto důvodu musí občané ulice 
umísťovat nádoby s odpadem na jiné místo. Dále vznesl požadavek na umístění značky do 
ulice V Rynkách ,,zákaz vjezdu vozidlům do 3,5“. KMČ požadavek podá na MMOl  
p. Spáčil – informoval KMČ o připravovaných akcích SDH Droždín. Nejbližší akce bude 
Pálení čarodějnic, které se plánuje na 27. 4. 2019 nebo 30. 4. 2019, SDH Droždín termín 
upřesní. Dále KMČ informoval školení BESIP, které proběhlo 3. 3. 2019 v hasičské zbrojnici 
v Droždíně a následně vznesl dotaz týkající se Droždínských hodů 
P. Běhal – se přišel informovat k stávající situaci k cyklostezce Samotíšky–Droždín– 
Bystrovany a řešení cyklostezky přes ulici U Cihelny. KMČ chce projednat s občany přípravu 
projektové dokumentace a také možnosti dopravního řešení v ulici U Cihelny při řešení 
vedení cyklostezky Droždínem. KMČ připraví veřejnou debatu, na kterou budou občané 
pozváni. Dále p. Běhal vznesl dotaz, kdo má z členů KMČ v gesci ulici U Cihelny. Odpovídá 
na dotaz Ing. Hainc, který se omluvil, že do prosincového zápisu 2018 nedopatřením 
neuvedl, který z členů KMČ má v gesci ulici U Cihelny. Ulici U Cihelny si vzal do gesce  
Ing. Hainc 
pí. Wernerová, pí. Šperlíková – vznesli dotaz na možnost vybudování přechodu pro chodce 
v ulici U Cihelny. KMČ již v předchozích letech podávala požadavek na zbudování přechodu 
pro chodce v ulici U Cihelny, případně vybudování místa pro přecházení. Informovali KMČ, 
že nové dopravní značky řidiči nákladních automobilů ignorují. KMČ podá požadavek na 
měření váhy na krajské policejní ředitelství. Dále informovali KMČ o děravé studni, která je 
v lese nad Droždínem směrem K Boru a o stavu najíždějích nákladních vozidel do bývalého 
areálu Družstva. Studnu prověří Ing. Šimek a situaci s najížděním nákladních vozidel a 
skladováním papíru v ulici U Cihelny prověří p. Helekal. KMČ zjištěné informace zveřejní 
v dalším zápise KMČ  
p. Utíkal – vznesl požadavek na umístění svodidel v ulic Vítězství. KMČ dlouhodobě žádá o 
umístění svodidel v horní části ulici Vítězství. P. Utíkal vznesl dotaz na možnost umístění 
zábradlí na zastávce MHD č. 15 Horní Úlehla. KMČ projednala možnosti umístění zábradlí a 
nechala nacenit možnost umístění zábradlí, které vychází na 80 000 Kč. Dále vznesl 
požadavek na dosazení stromů v ulici Dolní Úlehla za náhradu za vykácené staré třešně. 
KMČ řeší možnost náhrady za vykácené stromy s MMOl odborem životního prostředí od 
roku 2017, kdy došlo k vykácení stromu a keřů v horní části po úpravě inženýrských sítí 
p. Ženožičková – přišla nahlásit problém s poklopem od kanálu, který se loni dvakrát 
opravoval. KMČ podá opětovný požadavek na opravu. Ing. Hainc projedná se Správou silnic 
Olomouckého kraje 
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p. Daněk – přišel informovat KMČ o možnostech řešení přepracování současné studie návsi 
Droždína (ulice Gagarinova) a o možnostech řešení dopravní situace na křižovatce ulice 
Gagarinova/Pplk. Sochora/U Cihelny  
 

7. Nové požadavky 
Požadavek na dosazení nových stromů v ulici Dolní Úlehla – KMČ žádá dle požadavků 
občanů dosazení nových stromů (třešní) v ulici Dolní Úlehla a dosazení ořešáku v ulici 
Vítězství vedle nové lavičky u č. p. 4 
Požadavek na ořez větví v ulici Jesenická – KMČ žádá ořez větví v ulici Jesenická od 
kontejnerů (dolní část ulice od ulice Vítěství) směrem nahoru z důvodu špatné průjezdnosti 
vozidel jedoucí do ulice Jesenická a Na Příhonu  
Požadavek na umístění svodidel – KMČ žádá dle požadavků občanů umístění svodidel do 
horní části ulice Vítězství  
Požadavek na umístění dopravního zrcadla v ulici Dvorského – KMČ žádá umístění 
dopravního zrcadla u výjezdu z bočních ulic z chatové oblasti do ulice Dvorského  
Požadavek na dopravní značení v ulici V Rynkách – KMČ žádá dle požadavků občanů na 
umístění dopravního značení zákazu vjezdu vozidlům těžších než 3,5 tuny vyjma zásobování 
 

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 v pondělí 1. 4. 2019  
v 17:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 19:31 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) 
      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) 
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