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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 1. 6. 2009  

 
Přítomni za KMČ: Ing. Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, p. Jeřábek, Ing. Filipcová, 
ing. Stejskal,  
Omluveni: pí Pospíšilová,  
Hosté: p. Spáčil, pí Kubáčková, ing. Kopal 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  

Informace:  
 
- pozvání na Den dětí, který se koná dne 7.6. ve 14h na hřišti SK – KMČ přispívá 

6 000,- Kč, organizačně zajišťuje SDH a SK Droždín – plánováno 8 stanovišť s úkoly 
pro děti, skákací hrad  

- v průběhu června proběhne rekonstrukce památníku padlých v I. sv. válce  – 60 
tis. K č kovová část + 90 tis. K č kamenná část  

- realizace chodníku  nad hřištěm, mezi ulicemi Dolní a Horní Úlehla  - termín 
realizace : do 31.8.2009, cena 99 500,- Kč; 

- proběhlo projednání realizace d ětského h řišt ě na ul. Elišky Junkové. Jednání se 
zúčastnil za odbor investic ing. Michalička a ing. Šnajdr, za odbor koncepce a rozvoje 
ing. Vaculíková, za KMČ ing. Tušková. Bylo dohodnuto, že umístění prvků pro děti 
musí předcházet terénní úpravy v nezbytném rozsahu + přístupový chodník tak, aby 
po získání dalších finančních prostředků mohlo dojít k plynulému navázání dalších 
prvků a úprav pro areál SDH; termín : do 30.6.2009; 

- započala výstavba 50 RD  u Bukovan, dojde ke kácení ozna čených  strom ů na 
„hraničkách“ a v „zadním dolečku“ kvůli přeložce VN; Proti tomuto řešení byly KMČ 
vzneseny námitky na odboru životního prostředí a na stavebním odboru. Přesto, že 
lze najít variantní řešení a dřeviny jsou zatím nepokáceny, je toto rozhodnutí 
Magistrátu města Olomouce nevratné. Tato skutečnost nebyla nahlášena ani 
místnímu Mysliveckému sdružení, které zde vykonává svou činnost a stromy 
vysazovalo. 

- Odbor majetkoprávní zaslal informaci ke stížnosti paní Václavíkové  ve věci 
parkování osobního vozidla. KMČ se touto cestou omlouvá rodin ě Kubáčkové  za 
nevhodnou formulaci  převzatou od stěžovatelky .......je neustále napadána 
spolubydlícím pana Kubáčka, který byl jedním ze 27 majitelů této cesty. Pro výstavbu 
kanalizace však tato cesta byla vykoupena městem a nárok na ni původním 
majitelům zanikl. Žádost o písemné potvrzení byla postoupena příslušným 
odborům.... a uvádí na pravou míru informaci k vlastnictví poze mku , prověřenou 
majetkoprávním odborem MmOl:.....Statutární město Olomouc je spoluvlastníkem 
pozemku s vlastnickým podílem 2/27 k celku, pozemek je dále ve vlastnictví 17 
soukromých vlastníků. Po prověření na místě samém se domníváme, že parkování 
vozidla paní Václavíkové na části pozemku parc.č.798 k.ú. Droždín není nezbytně 
nutné, neboť na pozemcích v jejím vlastnictví je dostatek místa k parkování vozidel, 
včetně vydlážděné plochy.... 

- KMČ tímto upozor ňuje ob čany, že v p řípadě majetkoprávních a osobních spor ů 
je třeba se obrátit p římo na p řestupkové odd ělení Magistrátu m ěsta Olomouce.  

- Technické služby  odpověděly na požadavky KMČ dopisem ze dne 18.5.2009 –   
a) bude posílen úklid Droždína  – 2x týdně 1 pracovník + každé úterý 3-5 členná 

skupina navíc dle potřeby; 
b) post řik a likvidace plevel ů – začne od 1.6.2009, a to v dolní části Droždína; 
c) bude zvýšená pozornost p ři úklidu kolem kontejner ů po každém svozu; 
d) úklid ulic Arnoldova, Myslivecká, Jesenická, Na Příhonu po zimě proveden, další 

v dolní části uklizeny v termínu do konce května 
e) úklid zbytků posečené trávy proveden do 25.5.2009 
f) čištění trubek napájejících rybník – místo nenalezeno, KMČ dopisem 

s fotodokumentací upřesní místo 
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g) vyčištění zanesených košů kanalizačních vpustí – dokončeno do konce května, 
příčné prahy vyčištěny 

h) předláždění ulice V Rynkách – bude do konce května 
i) úklid a odvoz obrubníků od ZŠ odvezeno 
j) černá skládka Akátová – likvidaci lze provést jen na objednávku z Odboru ŽP 

MmOl – ŽP neshledalo závadu, ing. Stejskal ověří odstranění (odpovídá : ing. 
Stejskal ) 

- Odbor životního prostředí oznámil KMČ zahájení p řestupkového řízení ve věci 
„Vrakovišt ě na ul. Dolní Úlehla“  (pan Kadlček)  a „Vrakovišt ě na pozemku p. č. 
18“ ( pan Frydryšek, paní Velflová ); 

- odbor investic Mmol zaslal odpověď na dotaz MVDr.Haince ve v ěci deš ťové 
kanalizace na ul. Elišky Junkové , která mu byla předána – kanalizace na ul. 
Junkové je pouze dešťová a obyvatelé této ulice musí být stále napojeni na své ČOV 

- náměstek primátora pro dopravu, ing. Ščudlík , zaslal informaci k dopisu- žádosti o 
zpracování problémového výkresu dopravy  v Droždíně, celou problematikou se 
bude zabývat a pokusí se tento záměr na Radě města Olomouce předložit 
k opětovnému zvážení; 

- stále je v řešení umíst ění zastávky (objektu samého) na ul. Horní Úlehla . Jedná 
se o sjednocení  náhledu na vizuální řešení zastávky mezi odborem dopravy, investic 
a vnějších vztahů, ve vztahu k finančním prostředkům; 

- bude zaslán dopis na MmOl (odboru dopravy, vnějších vztahů a TSMO) se žádostí o 
zamezení vjezdu automobilů z ul. Vítězství do uličky ústící do ul. Jesenické (nad 
domem Vítězství 4) – osazení a zabetonování sloupku, protože ulička je jen pro pěší 
(odpovídá:  Prágerová ) 

- od 1.6.2009 došlo k úpravě jízdního řádu linky č. 15, a to následovně: 
spoj 6:47 ze zastávky Droždín – nyní odjezd 6:44 
nový spoj s odjezdem z hlavního nádraží ve 22:15 
spoj 22:41 za zastávky hlavní nádraží nyní odjezd 2 2:55 

- kříž v lese – není zakreslen v mapách, nejedná se o zapsanou památku místního 
významu, stojí na pozemku Lesů ČR, které ho neopraví; bude prověřena možnost 
dotace na jeho opravu z Olomouckého kraje (odpovídá:  Filipcová ), bude požádáno 
o zanesení do seznamu památek místního významu, je potřeba najít původního 
majitele (odpovídá:  Prágerová ) 

- protest proti navýšení daní z nemovitostí  – KMČ zašle dopis Radě města 
Olomouce, ve kterém vyjádří nesouhlas s plánovaným zvýšením daní z nemovitosti 
od roku 2011 (odpovídá:  Prágerová ) 

- radar  – právníci města mají za to, že informační radar není značka, lze ho zakoupit 
bez souhlasu Policie, do prázdnin se radar zakoupí 

- proběhne jednání mezi odborem vnějších vztahů a firmou Sekne – požadované 
dopravní zna čení, zrcadlo  v zatáčce na cestě do chatoviště 

- stížnost pana Ron čáka - stanovisko ŽP – voda – nemají nic proti parkování 
s vymezením prostoru,  

- SDH Droždín  se zúčastnil 5. ročníku sout ěže Hanácká extraliga  ve Chválkovicích 
- Sběrné místo komunální odpadu pro chata ře – KMČ požaduje místo oplotit, aby 

nedocházelo k roztrhání odložených pytlů, (odpovídá:  Odbor vn ějších vztah ů, 
Prášil  – změří velikost oplocení) 

- Mgr. Ostrčil – požadavek na vybudování stanovišt ě pro kontejnery na ul. Aldova , 
kontejnery stojí volně u okraje silnice a brání ve výhledu při výjezdu na ul. Pplk. 
Sochora, dále požaduje přidat kontejner na plast a papír (odpovídá:  Odbor 
vnějších vztah ů) 

- Parc. č. 70 (špice pod školou) – žádost o zařazení do kategorie ostatní plochy 
- Velké biokontejnery – stále se řeší 
- KMČ požaduje opravu 3. výv ěsky na ul. Gagarinova  – nejde odemknout 

(odpovídá: Odbor vn ějších vztah ů) 
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- P. Jeřábek – žádost o p řemíst ění VO umíst ěného na domu U Cihelny 15 , 
připevněno na fasádě, hnízdí za ním ptáci a ničí omítku – p. Jeřábek sepíše žádost 
na TSMO (odpovídá: Jeřábek ) 

- Požadavky na TSMO  pro úterní úklidy Droždína – členové KMČ poslat nejpozději 
vždy do pondělí 9:00 e-mailem ing. Filipcové, která je předá na TSMO, občané 
mohou své požadavky na úklid vhazovat do schránky KMČ na dveřích hasičky  

- Upozorňujeme občany na změnu termínu příští schůze KMČ – pravidelná schůze 
připadá na pondělí 6. 7.2009 – státní svátek, termín je přesunut na středu 1.7.2009 
v 18:00 v hasi čce 

 
 
     Požadavky host ů: 
- p. Spáčil Petr  – informoval o chystané oslavě  Dne dětí,  
- předal na odbor ochrany MmOl, náměstkovi Ing. Martinákovi a řediteli Správy 

nemovitostí žádost o opravu hasičky 
- pí Kubá čková  – požaduje omluvu ze strany KMČ za nevhodně a nepřesně uvedené 

informace v zápisu z května 2009 (viz stížnost paní Václavíkové) a jejich doplnění – 
omluva a upřesňující informace jsou uvedeny na 1. straně zápisu 

- ing. Kopal  – požádal KMČ o pomoc – písemně upozornil Moravskou vodárenskou 
na možnost přetížení stávající vodovodu po napojení nových 50 RD , jejichž 
výstavba bude zahájena u Bukovan a požadoval jejich stanovisko, doposud 
neobdržel odpověď, KMČ zašle stejný dotaz (odpovídá: Tušková ) 

- dále upozornil na odvzduš ňování hydrant ů – není prováděno, po opravě vodovodu 
má zavzdušněný vodovod a teče rezavá voda 

- upozornil na skutečnost, že v televizním přenosu z cyklistického závodu, který se 
konal v Droždíně, byla obec neuklizená, byly vidět rezavé a křivé trubky a sloupy 
veřejného osvětlení 

- vznesl dotaz na veřejného zástupce obce 

 

Program  a termín další sch ůze KMČ – 1. července 2009 v 18:00:  
- Plnění úkolů z minulého zasedání   
- Požadavky hostů 
 
 
 
 
 

                                                                                                Ing. Eva Tušková 
předsedkyně KMČ č.2 – Droždín 


