Komise městské části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 4. 3. 2013
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, p. Pelikán, Bc. Dudešková, p. Stejskal
Hosté: Ing. Ivo Vlach – 1. náměstek primátora města Olomouce, pí Hloušková, pí Tichá, pí
Misterová, p. Hainc, p. Ostrčil, p. Jeřábek, p. Spáčil, p. Běhal, p. Utíkal, p. Tichý
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
Dnešní jednání KMČ proběhlo za účasti pana ing. Ivo Vlacha, 1. náměstka primátora města
Olomouce. Celé jednání proběhlo formou diskuze, kdy přítomní občané vznášeli na pana
náměstka své dotazy, sdělovali problémy týkající se Droždína. Vzhledem k počtu
diskutujících nebude dnešní zápis jmenovitě uvádět názory přítomných občanů, budou
popsány jen řešené oblasti, odpověď pana náměstka a případný další postup v dané oblasti.
Na jednání se řešily následující oblasti:
Komunikace, chodníky, přechody:
Občané Droždína:
- Vybudování přechodů – H. Úlehla, Pplk. Sochora
- Droždín je tranzitem pro kamiony, na vjezdu od Samotišek je komunikace široká, potom
se zase na výjezdu směr Bystrovany zužuje
- Sjezd na ul. Vítězství od Sv. Kopečka a Samotišek – požadavek na svodidla, chodník na
ul. Vítězství a navazující chodník od zastávky Droždínská zatáčka směr Sv. Kopeček na
chodník u téže zastávky směr město
Ing. Vlach:
- Jedná se o krajské komunikace, příjezdové ulice jsou široké
- V radě se nyní budou řešit přechody a Droždín je tam uveden, je nutné stanovit prioritu,
který přechod jako první
Závěr:
- Jako priorita určen přechod na ul. Horní Úlehla, protože přechod u dětského hřiště se
musí řešit komplexně s požadovanými ostrůvky na vjezdu do Droždína ke zpomalení
rychlosti a ostrůvky případně kruhovým objezdem na křižovatce ul. Gagarinova, Pplk.
Sochora a U Cihelny
- Pan náměstek přislíbil zajištění schůzky s vedoucím odboru dopravy Krajského úřadu
Olomouckého kraje za účasti zástupce KMČ Droždín
Rekonstrukce ul. Hany Kvapilové:
Občané Droždína:
- Po rekonstrukci zůstaly překopané vjezdy k rodinným domům v horní části ulice z důvodu
instalace nového VO
- Na město zaslána reklamace na stojící vodu u zpomalovacího nájezdu, bude řešeno na
jaře
- V této ulici stále nedořešeny vady, které zůstaly po vybudování kanalizace
- Požadavek na umístění dopravního zrcadla na křižovatce ul. H. Kvapilové, A. Janouška
a V Kukle. Po rekonstrukci ul. H. Kvapilové nejsou při odbočení z ul. H. Kvapilové na ul.
A. Janouška vidět přijíždějící vozidla z této ulice (požadavek zaslán na odbor dopravy).
Zimní údržba, TSMO:
Občané Droždína:
- Stížnost na velké solení a úklid chodníků velkým traktorem s pluhem, dochází tak
ke zhoršení stávající stavu chodníků a k ničení nově opraveného chodníku v ul.
U Cihelny
- Na TSMO byla v prosinci mailem přeposlána stížnost pana Haince, která upozorňovala
na výše uvedené problémy, a byla požadována odpověď, kterou jsme neobdrželi
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Opravy chodníků provádí externí firma, i když měla být realizace prováděna pouze
pracovníky TSMO, KMČ zná sice předběžný rozpočet dané opravy konkrétního
chodníku, ale již se nedozví skutečně účtovanou cenu za provedení opravy
Ing. Vlach:
- Požádal o přeposlání mailu zaslaného TSMO
- Slíbil zaslání ceníku na opravy chodníků
Výcvikový areál pro hasiče, dětské hřiště:
Občané Droždína:
- Vybudované dětské hřiště mělo být pouze doplňkem výcvikového areálu pro hasiče,
realizována pouze část dětského hřiště s prvky pro pouze menší děti do cca 10 let,
zbývající část hřiště není dokončena dle zpracované studie
- SDH Droždín požádal o dotaci z programu Olomouckého kraje Významné projekty na
dobudování výcvikového areálu,
- KMČ uvádí požadavek na dokončení tohoto areálu každý rok v plánu investic (pro rok
2013 na 2. místě v požadavcích), přesto je však vlastní realizace v nedohlednu
Ing. Vlach:
- Ověří možnost dokončení na Odboru koncepce a rozvoje
Přemístění pracoviště KMČ a knihovny do bytu v MŠ Droždín:
Občané Droždína:
- Jedná se o byt velikosti 3+1, jedna místnost k využití pro detašované pracoviště MmOl,
druhá místnost jako knihovna a možnost využití třetí místnosti pro schůze místních
spolků, vzniká zde možnost pro založení klubu seniorů, kteří by mohli tuto místnost také
využívat pro svá setkání, nyní není v Droždíně prostor, kde by se lidé mohli setkávat
Ing. Vlach:
- Do 19.3. má být předložen návrh na využití tohoto bytu
- Cílem je, aby hasičskou zbrojnici využívali pouze hasiči
Sběrové soboty:
Občané Droždína:
- Dotaz na zrušení podzimních sběrových sobot
- Dle názoru občanů i KMČ je podzimní sběrová sobota v okrajových částech města,
kterou tvoří převážně rodinné domy, velmi důležitá, na podzim je více bioodpadu
- Vzniká zde riziko, že bude odpad opět vyvážen do příkopů podél silnic- jak se zabrání
tomuto vyvážení?
- FBC Droždín každý rok čistí dobrovolně okolí Droždína
Ing. Vlach:
- Jedná se o opatření letošního roku z důvodu nižšího rozpočtu
Ostatní diskutované problémy:
- Zápach z kanalizace na ul. Junkové
- Pozvánka na Droždínské hody dne 31.3.2013 v 8:00 u kříže nad ZŠ Droždín, odpoledne
pobožnost u kapličky, večer hodová zábava v Hostinci U Šišků
- Pozvánka na divadlo – Maryša – 13.4.2013 v Hostinci U Šišků
- Územní plán – jako zastavitelné území je vyznačena celá oblast od chat pod Kopečkem
vpravo kolem silnice až k bytovkám na Sv. Kopečku
- Zasílání informací z magistrátu: - v případě prodejů a pronájmů žádá odbor
majetkoprávní o stanovisko KMČ, v případě prodeje přes odbor investic se KMČ
o prodeji nedozví a prodej se tak uskuteční bez jejího souhlasu
- Požadavek na zpřístupnění hřiště v ZŠ Droždín
- Parkování aut na chodníku – dochází tak k ničení chodníků, návrh pozvat na schůzi
KMČ k vyjádření k této problematice Městskou policii, případně toto otázku řešit na
pravidelných setkáních s MPO na Sv. Kopečku
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Požadavky občanů – zajistí KMČ:
- Strojové čištění komunikací v týdnu od 25.-29.3.2013
- Doplnění kontejnerů na ul. Aldova – červený na kartony (chybí, byl odcizen), plast, papír
– nedostatečná kapacita
- Požadavek na nové VO v ul. V Kukle
- Pozvánka pro zástupce KMČ na výroční schůzi SK Droždín v neděli 17.3. ve 14:30,
zúčastní se pan Prášil

Program a termín další schůze KMČ – 7. dubna 2013 v 18:00:
Plnění úkolů z minulého zasedání, Údržba a úklid obce, Informace z MmOl, Požadavky
hostů
Zapsala: Ing. Filipcová
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