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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín  
ze dne 3. 6. 2019 

Zápis č. 06 
 

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 13. 5. 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. Ladislava Zedníková, pí. Anna Kočiříková, pí. Ludmila 
Šperlíková, p. Emil König, p. Ondřej Pražák 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 13. 5. 2019 
Splněno. KMČ prošla a projednala body, které jsou stále v jednání a které řeší v letošním 
roce a nejsou ještě uzavřeny 

4. Jednání KMČ  
Pracovní jednání k cyklostezce Bystovany – Droždín – Samotíšky – proběhne 13. 6. 
2019 na MMOl se zástupci dotčených obcí, KMČ Droždín a pracovníky MMOl. K řešení bude 
příprava projektové dokumentace. Informace z jednání budou zveřejněny v příštím zápise 
KMČ 
Místní šetření k estetizaci a úpravě veřejné zeleně – Ing. Hainc dohodne na měsíc červen 
2019 místní šetření s pracovníkem MMOl odboru správy městské zeleně a odpadového 
hospodářství do lokalit Jesenická, U Gregoráku, Myslivecká, Turečkova, Vítězství, Dolní 
Úlehla, Horní Úlehla Akátova, U Cihelny za účelem údržby zeleně, plán seče a estetizace a 
úprava veřejného prostranství  
Místní šetření v ulici U Prachárny, V Kukle – dne 23. 5. 2019 proběhlo místní šetření za 
KMČ Ing. Hainc, Mgr. Šišková a dotčení občané ulice U Prachárny a V Kukle. Na šetření se 
řešila problematika sekání trávy, parkování, úprava komunikace, veřejné osvětlení, doprava 
přes Droždín. KMČ požadavky občanů předá k řešení na MMOl 
Pracovní skupina k východní tangentě – Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém jednání 
pracovní skupiny k východní tangentě, která proběhla 28. 5. 2019. Zástupci SMOl a ŘSD se 
dohodli, že budou společně postupovat v přípravě prověření možnosti postavit most nad 
východní tangentou, pro zachování silnice mezi Chválkovicemi a Samotíškami. Město nyní 
nechá zpracovat studii variant křížení silnice s východní tangentou, tedy studii 
architektonické podoby mostu. Vše musí ještě schválit RMO.  Na začátku září by měly být 
projektové práce zahájeny. Ředitelství silnic a dálnic ale současně trvá na vybudování 
přeložky silnice III/4432. Vynechání této přeložky by údajně bylo zásadní změnou projektu a 
časově by oddálilo zahájení výstavby východní tangenty. V tomto je potenciální riziko, neboť 
poslední stanovisko Národního památkového ústavu se stavělo negativně k vybudování 
obou staveb, tedy jak mostu přes východní tangentu, tak přeložky silnice III/4432. Důvodem 
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je široké zastavění krajiny a větší narušení poutní aleje. Ing. Hainc dále informoval o vzniklé 
Facebookové stránce ,,Zachovejme silnici na Svatý Kopeček“, kterou zřídil petiční výbor. Na 
stránce jsou veškeré informace týkající se jednání kolem východní tangenty viz. zmíněné 
výše. Prezentace východní tangenty s občany, které chce KMČ uspořádat bude dle sdělení 
ŘSD možné až budou určeny konečné varianty stavby. Následně ŘSD uspořádá veřejné 
jednání v Droždíně. Dále se na pracovní skupině řešily protihlukové stěny a hlučnost 
z tangenty. KMČ projednala na návrh Ing. Haince možnosti zahájení výsadby stromů na 
obecních pozemcích či mezích pod Droždínem, aby až bude tangenta hotová byli občané 
Droždína alespoň částečně chráněni od hluku, který může východní tangenta způsobovat. 
KMČ projedná možnosti s MMOl a vybere možné lokality 
Společné pracovní setkání skupiny komisí V4 – dne 20. 6. 2019 proběhne společné 
setkání skupiny komisí V4 – Droždín, Lošov, Radíkov a Svatý Kopeček v Radíkově  
Adamovka, ulice Jesenická, oprava zatrubnění – dne 23. 5. 2019 proběhlo místní šetření 
na místě opravy s dotčenými občany a za KMČ Ing. Hainc, Mgr. Šišková. KMČ informovala 
občany o připravované opravě havarijního stavu chodníku a komunikace a o možné uzavírce 
komunikace Jesenická a částečně Vítězství. Občané mají možnost nahlédnout do projektové 
domentace na detašovaném pracovišti MMOl v Droždíně vždy ve středu od 9:00 do 17:00 
hodin a v pátek od 9:00 do 13:00 hodin v areálu MŠ na ulici Gagarinova 
Místní šetření v ulici Vítězství – Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém místním šetření 
na ulici Vítězství za účelem zřízení svodidel v horní části ulice. KMČ se dlouhodobě zabývá a 
řeší návrh na umístění svodidel. Dále došlo k monitoringu míst v ulici Gagarinova, Dolní 
Úlehla za účelem zřízení označeného parkovacího stání, aby nedocházelo k chaosu v 
dopravě a ohrožení bezpečnosti dětí kolem školy  
Řešení stávající situace s přechody pro chodce a křižovatkou v ulici U Cihelny, Pplk. 
Sochora, Gagarinova – Ing. Hainc pozve na místní šetření Ing. arch. Křenkovou z MMOl na 
projednání možné přípravy vypracování studie křižovatky   
Výdaje – galanterie, materiál na výzdobu při Droždínských hodech 865 Kč  
Úprava a oprava školního hřiště, chybějící prostory v Droždíně – KMČ se zabývala 
chybějícími prostory pro sportování a setkávání občanů v Droždíně a zabývala se přípravou 
projektu opravy školního hřiště  
Fotodokumentace stavu jednotlivých ulic – z důvodu technického problému u 
dataprojektoru bude KMČ procházet jednotlivé fotografie ulic zpracované od jednotlivých 
členů KMČ na červencové schůzi  
Rozbitá krajnice v ulici Na Příhonu – Ing. Šimek zašle fotografie p. Šulcovi z MMOl za 
účelem provedení opravy 
Rozbitá studna ulice Myslivecká – p. Helekal zašle fotografie rozbité studny pí. Brázdové 
z MMOl za účelem provedení opravy 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Estitizace požadavky KMČ – KMČ obdržela od MMOl odboru kultury vyjádření a stanoviska 
jednotlivých odborů k návrhům KMČ. KMČ projednala jednotlivé návrhy, které byly ze strany 
MMOl providitelné. KMČ dále projednala možnost vytvoření pamětní desky na rodném domě 
p. Bohuslava Sedláčka (hudebního skladatele např. Princezna se zlatou hvězdou – hudba). 
Dále KMČ řešila zábradlí na zastávce MHD č. 15 Horní Úlehla směr Bukovany a mobilní 
přístřešek na zastávce MHD č. 11 Droždínská zatáčka směr Svatý Kopeček. KMČ dále 
doplní a dodá fotodokumentaci navržených míst na úpravu veřejné zeleně  
Přístřešky na poplenice – KMČ obdržela od MMOl informace týkající se oprav přístřešků 
na popelnice v městě Olomouci. Většina přístřešků se týká sídlišť a SVJ. Droždín tuto 
problematiku neřeší. Spíše by bylo v Droždíně potřeba vytvořit podzemní ukládání odpadků 
a případně oprava míst pro ukládání odpadů 
Nacenění odstranění skládky – KMČ obdržela od Ing. Jasenského z MMOl nacenění 
odstranění černé skládky nad Droždínem směrem ,,K Boru“. KMČ nesouhlasí s odstraněním 
černé skládky za zmíněnou částku, která je naceněná na 4 500 Kč bez DPH. (0 proti, 0 
zdržel se/ 8 proti). Členové KMČ odstraní černou skládku na vlastní náklady a svépomoci  
Svoz chataři – KMČ obdržela informace pro chataře v chatové oblasti. Mgr. Lochmanová 
zajistí informovanost chatařů týkající se nesprávného ukládání odpadů na vybraná místa  
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Změny jízdních řádů od 1. 7. 2019 – KMČ obdržela informace týkající se změny jízních 
řádů v prázdninovém provozu. Změny se týkají autobusové linky č. 12, 13, 14, 16 a 19. Více 
informací mohou občané zjistit na www.dpmo.cz  
Odpověď na požadavek k informacím o vojenském újezdu Libavá – KMČ obdržela 
vyjádření MMOl odboru ochrany obyvatel  
Objednávky – KMČ obdržela od MMOl odboru kultury objednávku za hudbu na Droždínské 
hody 10 000 Kč, objednávku na instalaci nových smutečních hliníkových vitrín v Droždíně 3 
ks 47 200 Kč, objednávku na opravu informačního radaru v ulici Horní Úlehla 9 700 Kč  

6. Požadavky hostů 
pí. Zedníková – se přišla informovat, zda se v letošním roce bude opravovat chodník od 
ulice Gagarinova po křižovatku Dolní Úlehla. V letošním roce se tento úsek chodníků 
opravovat nebude 
pí. Kočíříková a pí. Šperlíková – předali KMČ dopis od MMOl odboru dopravy a územního 
rozvoje ve věci týkající se dopravní situace v ulici U Cihelny. KMČ věc projedná a opět osloví 
dopravní inspektorát PČR. Dále informovali KMČ o rozbitých poklopech u kanalizace, které 
způsobují při průjezdu autem hluk 
p. König – informoval KMČ o problematice stání aut v ulici Horní Úlehla a vznesl požadavek 
na zkrácení ochranných výhledových pruhů u výjezdu z ulice Na Kopci. Velikost šrafování 
řeší dopravní inspektorát PČR a upravují jej podmínky silničního provozu. Každý občan by 
měl pro parkování mít zajištěné vlastní stání na svém pozemku a neměl by ohrožovat 
bezpečnost silničního provozu případně omezovat pohyb ostatních 

7. Nové požadavky 
Požadavek na sladění seče a čištění ulic – KMČ žádá, aby se pravidelné seče prováděly 
před strojním čištěním ulic 
Požadavek na opravu kanálů v ulici U Cihelny – KMČ žádá prověřit a opravit poklopy od 
kanálů v celé ulici U Cihelny 

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. 7. 2019  
v 17:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 

10. Jednání bylo ukončeno v 18:39 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.dpmo.cz/
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin
http://www.drozdin.eu/

