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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 2. 3. 2009  

 
Přítomni za KMČ: p. Prášil, Mgr. Ostrčil, p. Jeřábek, Ing. Filipcová, ing. Stejskal, Mgr. 
Prágerová, 
Omluveni: pí Pospíšilová,  Ing. Tušková, 
Hosté: p. Pavlík, manž. Wronští, p. Pražák 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  

Informace:  
– Kanalizace – nabyla právní moci a lidé mohou žádat o napojení. K tomu potřebují: 

projekt + žádost + územní souhlas vodohospodá řského  ú řadu (ŽP); 
– Firma Pavlík – představila svou nabídku na realizaci dětských prvků ve výcvikovém 

areálu SDH a zastávky MHD na H. Úlehlách - Ing. Tušková mu předala příslušné 
informace o postupu v těchto záležitostech ( projednání s Mgr. Puhačem, především 
kvůli zastávce). Dětské hřiště = hřiště pro hasiče bude mít samostatné výběrové 
řízení, které vyhlásí Mmol, kde se může předmětná firma přihlásit ( případně své 
výrobky nabídnout ing. Vaculíkové na OKRu, Hynaisova ul., která se touto 
problematikou pro nás zabývá ); bude vznesen dotaz, jestli se můžeme podílet na 
výběru dětských prvků (odpovídá : ing. Tušková) 

– Odstranění sloupu z pergoly ZŠ – měly provést TSMO, ale sloup je stále na pergole a 
je na něm pořád napojena elektřina – v řešení; 

– Přišla objednávka na rozšíření rozhlasu na ul. U Cihelny – 35 tisíc a u hřiště 16 tisíc 
Kč. Termín: do 30.6.2009 ( firma Tesemo, Foukal); - potřeba prověřit, jestli se jedná o 
ulici U Cihelny nebo Ke Stromkům, prověřit, jak je to s rozhlasem v ul. U Kříže 
(odpovídá:  Ostr čil, Filipcová, Tušková ) 

– Vyhlášení památného stromu – pokud žádá občan o strom na jeho soukromém 
pozemku, žádá sám za sebe a nepotřebuje naše doporučení.  

– KMČ byla požádána odborem ochrany (ing. Bednář) o pomoc při vyplnění „karty 
obce“ – informace z karty mají sloužit při řešení krizových situacích – vyplněné karty 
předat do 16.3. ing. Stejskalovi (odpovídá:  všichni  členové KM Č); 

– Oprava komunikací a chodníků po kanalizaci – všichni členové KMČ předají Mgr. 
Ostrčilovi požadavky na opravy komunikací a chodníků do 4.3., aby mohly být 
zkompletovány a předány 5.3. na MmOl ing. Gajdošové z odboru dopravy - 
požadavky budou sloužit jako podklad k připravovanému materiálu, který bude 
předložen Radě města Olomouce ke schválení dne 24. 3. 2009. 

– Kříž v lese – ozvala se ing. Petrůšková z LS Šternberk, která to chce s někým 
zhlédnout. (odpovídá: Prášil, Stejskal) 

– Výsadby po Droždíně – ing. Vaculíková z OKRu zajistí zpracování projektu, bude 
provedena aktualizace už zpracované studie, v současné době probíhá schválení 
kácení smrků. Na podzim se vysadí nová zeleň. Kromě této lokality u rybníka budou 
řešeny i liniové výsadby podél silnic do Droždína, bylo požádáno o výsadbu u kříže u 
Bukovan.  

– Ing. Tušková a Mgr. Ostrčil se zúčastnili několika jednání se zástupci města k otázce 
vybudování spole čenského a sportovního centra  v Droždíně. V únoru byly 
podány návrhy do dotačního programu IPRM ( Integrovaný program rozvoje měst, 
kde pro město Olomouc a Zlín je vyčleněno cca 260 mil. Kč). Za KMČ Droždín byly 
podány 2 návrhy – výstavba haly na hřišti a rekonstrukce domu v centru obce 
s přístavbou společenského sálu, který by současně sloužil i jako tělocvična. Návrhy 
byly schváleny a z toho důvodu proběhla jednání s primátorem města a jeho 
náměstky, kde jim tato problematika byla blíže vysvětlena a odůvodněna nutnost 
jejich realizace ( buď jednoho nebo druhého objektu, ne obou!). Dne 3.3. proběhne 
výjezdní zasedání Rady města, která navštíví předložené návrhy a posoudí, které 
z nich budou případně realizovány. Současně budou obě akce vyhodnoceny finančně  
a případně doplněny dalšími požadavky a náměty oddělením koncepce a rozvoje 
Mmol. Výsledek jednání by měl být znám za měsíc; 
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– p. Prášil – jednal s panem Zívalou z TSMO o úklidu sněhu v bočních uličkách 
Droždína – bude vytvořen seznam, ve kterém bude určeno pořadí ulic pro úklid 
sněhu v Droždíně (odpovídá:  Prášil)  

– návrh na doplnění chybějících tabulí nebo výměnu poškozených tabulí s názvy ulic – 
prověřit stávající stav, návrhy zasílat ing. Filipcové ke kompletaci do 15.3., bude 
předáno na MmOl (odpovídá:  všichni ) 

– všichni členové KMČ připraví požadavky na úklid a drobné opravy ze strany TSMO, 
souhrnný seznam bude potom předán na TSMO, předat do 27.3. ing. Filipcové 
(odpovídá:  všichni ) 

– na příští schůzi aktualizovat rozdělení ulic (odpovídá:  Filipcová ) 
– manželé Venští upozornili na suchou třešen u hřiště vedle lípy – lípa byla ořezaná, 

třešně nikoliv (odpovídá: Tušková ) 
– informace k Východní tangent ě – v současné době se provádí studie možností 

přemostění stávající silnice mezi Chválkovicemi a Samotiškami a je zatím velmi 
předčasné řešit dopad obchvatu na provoz v Droždíně; 

– UPOZORNĚNÍ OBČANŮM: MPO upozor ňuje ob čany, že v souvislosti s hrubým 
porušováním dopravních p ředpis ů přistupuje k následujícímu opat ření: 
strážníci MPO zam ěří svou pozornost zejména na tato p řestupková jednání:  

– Stání vozidel v k řižovatkách 
– Stání vozidel p řed přechody pro chodce 
– Stání vozidel na chodnících 

Toto opat ření prob ěhne v p ředem vytipovaných lokalitách m ěsta Olomouce a 
po p ředchozí konzultaci s KM Č, které upozorní na kritická místa na území, kde 
působí. ( viz příloha zápisu) 

- KMČ obdržela dopis od firmy METALŠROT s nabídkou služeb v oblasti sběru 
kovového odpadu a jeho ekologické likvidace – kopie dopisu bude předána SK 
Droždín a SDH Droždín, kteří provádí v Droždíně sběr kovového odpadu; 
- Byl zaslán dopis na odbor dopravy se žádostí o změny v jízdním řádu MHD – 

linka č. 15: 
-  spoj    6:45h   z Droždína,         posun na 6:40 tak,           aby byl 7:00h na hl. nádraží ; 

             -     spoj  7:12h    z Droždína  - je p řepln ěný již v Droždín ě, navrhujeme, aby nezajížd ěl  
                   do Bystrovan                                         
             -     chybí spoj kolem 16:30h ve dne p racovního klidu  
             -      naprosto chybí spojení od hl.ná draží večer po kin ě či divadle, navrhujeme p řidat  
                    spoj kolem 22h  a ten poslední ve 22:41h posunout ke 23:00h; 

-   v případě, že nelze přidat nový spoj kolem 22h, navrhujeme zajíždění linky č. 
11 s odjezdem v 21:45 do Droždína – nutno předat doplnění návrhu na odbor 
dopravy (odpovídá:  Tušková ) 

- vzhledem k plánovaných úpravám navrhujeme přemístění plakátovací plochy u 
rybníka, do příští schůze si připraví každý člen návrh na nové umístění (odpovídá: 
všichni) 

- zájemce o odkup parc. č. 276 a 275 (vodárna pod Fadrem) – KMČ s odprodejem 
nesouhlasí, jedná se o jedinou přístupovou cestu k budoucím RD pod Fadrem 

- p. Prášil – vznesl dotaz, jestli bude pro chataře přistaven kontejner pro ukládání jejich 
odpadu – bude opětovně zaurgováno (odpovídá : Prágerová ) 

- požadavek na přidání kontejneru na papír a sklo na ul. Vítězství (odpovídá:  
Prágerová ) 

- p. Jeřábek – sepsal znovu žádost na instalaci tyčí pro umístění mobilního radaru a 
omezení rychlosti na 40 v ul. U Cihelny – tento dopis bude doplněn o žádost o 
doplnění značky omezující rychlost na 30 u školy o dodatkovou tabulku omezující její 
platnost v pracovní dny v době od 7:00 do 16:00 (odpovídá:  Tušková, Filipcová ) 
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     Požadavky host ů: 
- manželé Wronští – stížnost na úklid sněhu v ul. Arnoldova, Myslivecká a Jesenická, 

ulice nejsou sjízdné, v případě nutnosti je ohrožen příjezd hasičů či 
sanitky, z tohoto důvodu nebyly v pátek 27.2. vyvezeny popelnice – 
požadují nápravu (viz úkol L. Prášil ); 

                         - upozorňují na pohyb psů v doprovodu majitelů bez náhubku a vodítka – 
bude požádána o spolupráci MPO (odpovídá: Filipcová ); 

- p. Pražák – vznesl dotaz, jak vznikl v Droždíně název Barachov – byl kontaktován 
Ústavem pro jazyk český; 

 

Program  a termín další sch ůze KMČ – 6. dubna 2009 v 18:00:  
- Plnění úkolů z minulého zasedání   
- Požadavky hostů 
 
 
 
 
 

                                                                                                Ing. Eva Tušková 
předsedkyně KMČ č.2 – Droždín 


