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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín  
ze dne 13. 5. 2019 

Zápis č. 05 
 

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 1. 4. 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, 
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: pí. Hana Ženožičková, pí. Vladimíra Procházková,  
p. Josef Běhal, p. Ondřej Pražák 
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 1. 4. 2019 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Místní šetření v ulici Na Příhonu, Jesenická – dne 11. 4. 2019 proběhlo místní šetření 
s dotčenými občany za účasti členů KMČ Ing. Hainc, p. Prášil, p. Helekal, pí. Lenertová,  
p. Šimek, p. Stejskal, pí. Lochmanová a pracovnice MMOl pí. Vladimíry Brázdové,  
která informovala občany o aktuální situaci s chystanou opravou propadlého chodníku  
nad potokem Adamovka v ulici Jesenická. Dále se řešil stav komunikací, zábor veřejných 
prostranství, černé skládky, oprava komunikace Na Příhonu – Myslivecká, veřejné osvětlení, 
požadavky občanů, údržba a prořezávka zeleně. KMČ požadavky zpracuje a předá  
na MMOl, následně občany informuje o stavu řešení 
Místní šetření v ulici U Prachárny, V Kukle – KMČ srdečně zve všechny spoluobčany  
ze zmíněných ulic na místní šetření, které se bude konat ve čtvrtek 23. 5. 2019. Sraz v 17:00 
hodin horní části ulice U Prachárny. Sraz v ulici V Kukle bude v 17:45 hodin v horní části.  
O místním šetření budou občané obeznámeni místním rozhlasem  
Adamovka, ulice Jesenická, oprava zatrubnění – Ing. Hainc seznámil členy KMČ 
s projektovou dokumentací týkající se opravy havarijního stavu propadlého chodníku. KMČ 
svolá místní šetření na ulici Jesenickou k propadlému místu a pozve místním rozhlasem 
dotčené občany okolo místa opravy. Místní šetření proběhne ve čtvrtek 23. 5. 2019  
v 18:30 hodin. Sraz bude u propadlého chodníku. KMČ nechá projektovou dokumentaci 
k nahlédnutí na detašovaném pracovišti, tak, aby si dotčení občané mohli prohlédnout 
chystanou stavbu a případně se seznámili s omezením v ulici během stavby. Situační nákres 
opravy bude vyvěšen ve vývěsce na ulici Gagarinova 
Pracovní skupina ,,Východní tangenta“ – Ing. Hainc informoval členy KMČ o proběhlé 
pracovní skupině a o zápise z pracovní skupiny, na kterou však nebyl pozván společně 
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s dalšími členy pracovní skupiny z důvodu špatně zvolené komunikace MMOl pro členy 
pracovní skupiny. Příští pracovní jednání skupiny proběhne 28. 5. 2019. Ing. Hainc projedná 
možnosti zveřejňování zápisu nebo bodů z pracovní skupiny k východní tangentě do zápisu 
KMČ. Dále Ing. Hainc informoval členy KMČ o proběhlém jednání petičního výboru 
k zachování stávající komunikace mezi obcí Samotíšky a městskou částí Chválkovice. 
Petiční výbor zaslal dopis s otázkami k východní tangentě p. primátorovi Mgr. Miroslavu 
Žbánkovi, MPA. Výsledky z pracovní skupiny a odpověď na zaslaný dopis KMČ zveřejní 
v příštím zápise. KMČ nadále trvá, aby ze strany ŘSD proběhlo v Droždíně veřejné 
projednání chystané stavby a občané tak mohli být seznámeni se záměrem stavby 
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – Ing. Hainc informoval členy KMČ  
o přepravovaném pracovním jednání k chystané projektové dokumentaci cyklostezky. 
Následně bude KMČ chtít udělat ,,Kulatý stůl“ s občany, kde je seznámí s přípravou DUR 
k cyklostezce. KMČ bude chtít svolat pracovní jednání do konce června 2019 
Oprava komunikace Myslivecká – Na Příhonu – KMČ řešila aktuální situaci s přípravou  
na opravu komunikace. Ing. Hainc informoval členy KMČ o stávající situaci se souhlasy  
a nesouhlasy spoluvlastníků sousední parcely č. 874 v k. ú. Droždín. KMČ bude věc dále 
řešit a osloví všechny spoluvlastníky sousední parcely za účelem vysvětlení stávající situace 
a seznámí je s projektovou dokumentací opravy komunikace  
Estetizace – KMČ řešila další možné návrhy na provedení úprav v rámci estetizace 
v Droždíně. Ing. Hainc zaslal návrhy na MMOl, s tím, že možné návrhy a varianty bude KMČ 
následně po jednotlivých projednaných bodech s MMOl řešit  
Černé skládky – dne 9. 5. 2019 proběhlo v Droždíně místní šetření za účasti  
Ing. Jasinského z MMOl odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, za KMČ  
Ing. Hainc. Zmonitorovali se současné černé skládky v Droždíně. Ing. Jasinský následně 
zašle KMČ jednotlivé nacenění na odstranění černých skládek. KMČ připraví informační 
kampaň ,,za čistý Droždín a okolí“, na Facebook komise budou zveřejňovány fotografie 
černých skládek a zabraných veřejných prostranství odpadem, stavebním materiálem  
a skládkami, následně KMČ osloví dotčené občany informativním letákem a osobní 
návštěvou za účelem řešení současného stavu. Odstraňováním černých skládek jsou 
zbytečně vynaložené peníze, které mohou být použity například na opravy chodníků  
a komunikací nebo na nový strom či lavičku. Zbytečně se tak mrhají finanční prostředky KMČ 
z důvodu nevychovanosti některých lidí a jejich neschopností odpad legálně odstranit  
či vyhodit. KMČ musí následně černé skládky prostřednictvím MMOl a TSMO likvidovat  
Pozvání a projednání aktuálních problémů v MČ Droždín – Ing. Hainc informoval členy 
KMČ o pozvánce na příští jednání KMČ pro p. senátora MUDr. Lumíra Kantora. Dále 
informoval KMČ, že bude projednávat s garantem MČ Droždín s Mgr. Matoušem Pelikánem 
náměstkem primátora SMOl možnosti opravy účelových komunikací v okolí Droždína a 
současně řešit problémy MČ Droždín. Informoval členy KMČ také o jednáních Rady města 
Olomouce s předsedy KMČ. Jednání zástupce Droždína s RMO vychází předběžně na rok 
2020 
Řešení stávající situace s přechody pro chodce a křižovatkou v ulici U Cihelny, Pplk. 
Sochora, Gagarinova – KMČ řešila současný stav a návrh na vypracování studie. P. Prášil 
zjistí informace a projedná požadavky KMČ na opravu a úpravu křižovatky s p. primátorem 
Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA a s krajskými náměstky Olomouckého kraje 
Modernizace varovného a informačního systému – Ing. Hainc informoval KMČ  
o proběhlém jednání dne 13. 5. 2019 k úpravě veřejného rozhlasu a modernizaci celého 
systému na území města Olomouce. Oprava veřejného rozhlasu a jeho úprava bude 
v Droždíně prováděna v roce 2019 – 2020. KMČ bude dále věc řešit s MMOl odborem 
ochrany obyvatel a odborem kultury  
Úprava a oprava školního hřiště – Ing. Hainc informoval členy KMČ o přípravě projektu  
na opravu školního hřiště a proběhlém geodetickém zaměření hřiště a okolí. KMČ bude věc 
dále řešit se ZŠ Droždín a MMOl  
Plán udržitelné městské mobility Olomouc 2018 - 2030 – Ing. Hainc informoval KMČ  
o proběhlém semináři k městské mobilitě. KMČ má do konce června 2019 zaslat návrhy  
za MČ Droždín. KMČ během června projedná a připraví návrhy na doplnění městské mobility 
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Výdaje – výroba klíčů pro členy KMČ do vývěsek 1 130 Kč, zakoupení květin k oslavám  
dne vítězství 8. května 2 000 Kč, svíčky k pomníkům 412 Kč 
Úklid místnosti u detašovaného pracoviště – členové KMČ se dohodli na společném 
úklidu místnosti pro pracovnici TSMO a na odkládání uložených věcí jako je křovinořez, 
dopravní značky, vybavení na hody, hokejové branky, lopaty, hrabla atd. Společný úklid 
provedou během měsíce května a června 2019 
Nová lavička – na požadavky občanů byla umístěna nová lavička v ulici Horní Úlehla   
Odklizení černé skládky – došlo k odklizení černé skládky nad Droždínem směrm ,,K Boru“ 
TSMO, dále členové KMČ odstranili několik černých skládek na ulici Dolní Úlehla a Horní 
Úlehla směr Bukovany 
Rozbitá studna a betonový kryt – Ing. Šimek informoval členy KMČ o stávající situaci 
kolem řešení rozbité studny a betonového krytu u lesa nad ulici Jesenická. Studna patří  
do majetku Lesů ČR, stavbu považují za černou stavbu.  
Poděkování, pomník ulice Gagarinova – KMČ děkuje pí. Marii Šmídové za dlouholetou 
údržbu, úklid a starání se o pomník padlým občanům Droždína za I. a II. světové války. 
Dosazení květin a údržbu pomníku si vzaly na starost členky KMČ Mgr. Šišková a pí. Hejlová 
Hollarová. KMČ zakoupí květiny a případné malé keře k pomníku na ulici Gagarinova (8pro/ 
0 proti/ 0 zdržel se). Dále KMČ projednala možnosti opravy pomníku a řešení veřejné zeleně. 
Ing. Hainc projedná na MMOl odobru městské zeleně a odpadového hospodářství  
Proběhlé akce – Ing. Hainc zhodnotil proběhlé akce v Droždíně: Akce ukliďme Droždín, 
Droždínské hody, Pálení čarodějnic, hasičské závody, pietní akt k oslavám dne vítězství  
8. května 
Fotodokumentace stavu jednotlivých ulic – členové KMČ zdokumentují současný stav 
jednotlivých ulic, následně na příští schůzi KMČ proběhne promítání a návrhy na řešení 
současného stavu  
Pravidelná kontrola VO – členové KMČ provedou kontrolu veřejného osvětlení a následně 
nahlásí případné poruchy na TSMO 
Zvýšený hluk – ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá probíhá do konce měsíce května 
2019 vojenské cvičení zaměřené na vrtulníky. KMČ upozorňuje nadále občany na zvýšenou 
hlučnost.  
Nákup nových váz k pomníkům – Mgr. Šišková zajistí nové vázy 
Oslovení pamětníků – Svatokopecký okruh, studna u lesa – KMČ žádá všechny občany, 
kteří mají doma fotografie, články nebo jsou pamětníky závodů ,,Svatokopekcého okruhu“, 
který se jezdil v Droždíně, aby se obrátili na některého z členů KMČ. V příštím roce by  
se měl natáčet dokumentární film o Svatokopeckém okruhu v Droždíně. Dále hledáme 
pamětníky především z řad chatařů, kteří využívali studnu u lesa nad ulicí Jesenická. 
Děkujeme 
 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji popř. pachtu nemovité věci ve vlastnictví SMOl 
– KMČ obdržela od MMOl odboru majetkoprávního žádost manž. Mertových o prodej části 
předmětného pozemku za účelem zázemí k rodinnému domu. Část pozemku parc. č. 392/13 
ostatní polocha o výměře 10 m2 v k. ú. Droždín. KMČ žádost projednala a provedla místní 
šetření na místě samém. KMČ nesouhlasí s prodejem (0 pro/ 0 zdržel se/ 8 proti). KMČ 
souhlasí s pronájmem (pachtem) nemovité věci (7 pro/ 1 zdržel se/ 0 proti) za předpokladu, 
že bude zabezpečený veřejný zdroj vody (studna), která sousedí s předmětnou částí 
pozemku  
Předběžné stanovení termínů pěti sečí v roce 2019 – KMČ obdržela od MMOl odoboru 
městské zeleně a odpadového hospodářství termíny pravidelných sečí na pozemcích města, 
které se operativně mohou měnit. Termíny sečí: 15. 4. – 15. 5. 2019, 16. 5. – 21. 6. 2019, 24. 
6. – 2. 8 .2019, 23. 8. 2019 – 30. 9. 2019, 1. 10. – 5. 11. 2019 
Důvodová zpráva – KMČ obdržela důvodovou zprávu a vyjádření k návrhu oprav chodníků 
a komunikací z rozpočtu 2,7 mil. KMČ v letošním roce podávala návrh na opravu chodníku 
v ulici Aldova a Horní Úlehla. Zpracovatelé navrhují realizovat jiné akce než navrhovala KMČ 

6. Požadavky hostů 
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p. Spáčil – se přišel informovat ohledně cyklostezky a plánovanému pracovnímu jednání  
a projednání s občany. Informace k cyklostezce viz. 2. strana tohoto zápisu. Dále vznesl 
dotaz na opravu cesty vedoucí kolem prachárny do aleje. KMČ připravuje možnosti řešení na 
úpravu cesty, aby byla vhodná pro cyklisty  
pí. Ženožičková – vznesla požadavek na opravu komunikace v ulici U Cihelny. KMČ 
požadavek předá na Správu silnic Olomouckého kraje 
 

7. Nové požadavky 
Požadavek na opravu studny – KMČ žádá opravu poklopu studny v ulici Myslivecká,  
kde došlo k poškození opraveného poklopu studny, kryt prasknul 
Požadavek na sečení trávy – KMČ žádá do zařazení seče ulici Horní Úlehla u zastávky 
MHD směr Bukovany, dále trávníky u domů v ulici U Cihelny ze směru od Bystrovan, sečení 
trávy v ulici Myslivecká u studny a jejím okolí a ve spojnici mezí ulicí Myslivecká – Arnoldova 
Požadavek na prořez stromů – ulice Gagarinova lípa u školy a pod rybníkem, ulice 
V Rynkách ořech, Jesenická ořez stromů u komunikace od spodní části ulice až nahoru,  
dále odstranění dřevin v ulici Jesenická  
Požadavek na stanovisko k ulici Vítězství – KMČ požaduje stanovisko MMOl k dopravní 
situaci v ulici Vítězství po několika proběhlých jednáních s občany a současnému stavu 
komunikace  
Požadavek na lepší informovanost ohledně cvičení ve vojenském prostoru – KMČ 
požaduje informovanost o připravovaných cvičeních ve vojenském prostoru Libavá.  
Ing. Hainc musí zjišťovat informace z jiných obcí a měst, kdy budou cvičení probíhat. MMOl 
neinformuje KMČ o hlukové zátěži, která bude probíhat během cvičení ve VP Libavá  
 

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 3. 6. 2019  
v 17:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 18:45 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) 

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin
http://www.drozdin.eu/

