Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 1. 9. 2014
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, Bc. Dudešková, p. Pelikán, Ing. Hainc, p. Culek,
p. Stejskal
Hosté: p. Werner
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00:
- Koše na psí exkrementy – požadavek na jejich instalaci na dětském hřišti
- Veřejné osvětlení – rozbitá lampa na ul. Na Kopci
- Prodej pozemku – pan Ostrčil žádá o prodej části pozemků parc. č. 276 o výměře 1980
m2 a parc. č. 275 o výměře 39 m2 za účelem výstavby rodinného domu – jedná se o
upravenou žádost, ponechání přístupové cesty na sousední parcely - KMČ nesouhlasí
s prodejem dle upravené žádosti, uvedený pozemek je nyní v pronájmu společnosti
Hipocentrum Fortel, navíc považujeme tento pozemek za nevhodný pro výstavbu
rodinného domu – blízkost areálu bývalého zemědělského družstva a zápach související
s chovem koní a navazujícími činnosti, který by znepříjemňoval život vlastníkům pozemku
a později především obyvatelům postaveného rodinného domu
- Ukončeny opravy chodníků – vyčerpáno 300 tis. Kč
- Požadavek na dokončení ozelenění návsi dle zpracované studie
- Facebook – KMČ je nyní i na Facebooku (komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín)
- Požadavek na natření lamp na ul. Junkova
- Požadavek na umístění směrových ukazatelů Droždín na výjezdu z Olomouce směr
Lipník nad Bečvou
- Provedena výměna rozbitého skla na vývěsce u zast. Gagarinova
- VO – rozbitá lampa na ul. Na Kopci – bude předáno na TSMO
- Podzimní sběrová sobota se nekoná
- Parkování u ZŠ Droždín – při parkování aut u ZŠ a obchodu na obou stranách
komunikace nastává problém s průjezdem MHD linky č. 11 – tento problém bude řešen
s odborem dopravy
- Dopravní značení – odbor dopravy bude požádán o posouzení opětovného umístění
dopravního zrcadla u hostince U Šišků a nově na výjezdu z ul. E. Junkové
- Směrovky na Svatý Kopeček – požadavek na úpravu směrovek, které navedou
výletníky na Samotišky, nyní jsou vedeni přes ul. Vítězství, která není na tento velký
provoz dostačující
- FBC Droždín zve své příznivce na ligové turnaje nové sezóny
- Kaplička na Staré cestě – jedná se o majetek města, požadavek na opravu
- Plány investic na rok 2015 – plán investic byl za Droždín zpracován a předán na odbor
investic
- Stížnosti občanů na sečení trávy, příp. řezání dřeva v ranních hodinách a o nedělích
– žádáme občany, aby byly tolerantní ke svým sousedům a spoluobčanům,
respektovali jejich právo na odpočinek a omezili tyto rušné činnosti v uvedených
dnech a hodinách
Požadavky hostů:
p. Werner – požadavek na pravidelnou údržbu křovin kolem chodníku na ul. U Cihelny (od
Pižanowských kolem Trunečků)
Termín další schůze KMČ – 6. října 2014 v 18:00, v areálu MŠ Droždín
Zapsala: Ing. Filipcová
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Návrh plánu investic na rok 2015 – KMČ č. 2 - Droždín
A/ realizace staveb
Plán investic roku 2014– požadavky KMČ Droždín
P.
č.
1.

Název akce

Stav PD

Rozpočtové náklady na
realizaci v tis. Kč vč.DPH

Přechod ul. U
Cihelny

2.

Přechod ul. Pplk.
Sochora

Nezpracov
ána,
souběžně
požadavek
na PD
Nezpracov
ána,
souběžně
požadavek
na PD

3.

Přechod ul. Horní
Úlehla

4.

Výcvikový areál
Zpracován Částečně zrealizováno –
SDH a dětské hřiště, projekt
realizace prvků pro děti 2- ul. Pplk.Sochora,
7 let, prvky pro starší děti
E. Junkové
doposud nerealizovány

5.

Parkoviště ul.
Jesenická

Nezpracov
ána,
souběžně
požadavek
na PD

Nezpracov
ána,
souběžně
požadavek
na PD

Návrh investic na rok 2015 (KMČ č. 2 – Droždín)

Komentář (případně příloha č.)
Vybudování přechodu pro
chodce v blízkosti zastávky
MHD na výjezdu z Droždína
směrem na Bystrovany
Vybudování přechodu pro
chodce v blízkosti dětského
hřiště, ulice je široká s vysokou
frekvencí průjezdu vozidel vč.
nákladních, zvýšený pohyb dětí
(dětské hřiště)
Vybudování přechodu pro
chodce v blízkosti zastávky
MHD, ulice je vzhledem
k množství parkujících vozidel
nepřehledná, auta přijíždějící
od Bukovan nejsou vidět
Plocha, která má sloužit jako
zázemí pro činnost a výcvik
hasičů (SDH, 3 věkové skupinyoddíly) je nedokončena.
Požadujeme realizaci:
- Instalaci herních prvků
pro děti starší 8 let
- Dokončení zemních
úprav zájmové plochy,
zatravnění a osázení
dřevinami
- Realizaci dřevěného
přístřešku
s prodlouženou
střechou nad
posezením pro matky
doprovázející děti na
dětském hřišti
(případně přístřešek +
pergolu dle projektu)
- Odstavnou – parkovací
plochu pro vozidlo
hasičů
- Přechod pro chodceděti k zájmovému
území
Záchytné parkoviště pro
obyvatele této ulice a pro
chataře (parc. č. 881), při
parkování v ulici je omezený
průjezd pro větší vozidla
(TSMO, záchranný integrovaný
systém) – požadavek na
zpevnění povrchu, dopravní
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6.

7.

8.
9.

Rekonstrukce
povrchu komunikace
zbývající části ul.
Myslivecká vč. části
ul. Na Příhonu po
č.p. 59
Rekonstrukce
povrchu části ul.
Horní Úlehla

Nezpracov
ána,
souběžně
požadavek
na PD
Nezpracov
ána,
souběžně
požadavek
na PD
studie
1000

Odvodnění Droždín
– lokalita Na kopci
Revitalizace návsi – částečně
středu městské části studie

10. Adamovka –
propustek, rozhraní
pozemků p.č. 708 a
642/3 + úprava
koryta

Do konce
r. 2012
mělo být
požádáno
o stavební
povolení.

11. Vodní tok
Adamovka –
vybudování prahů
na horním toku od
vodní nádrže po
propustek na ul.
Jesenická
12. Pplk.. Sochora, U
Cihelny –
vybudování
zpomalovacích
ostrůvků v linii
průjezdu Samotišky
- Bystrovany
13. Společenské
centrum v areálu
MŠ Droždín

Studie OKR

14. Rozšíření ul. Na
Kopci

15. vybudování
chodníku podél

značení a veřejné osvětlení
Nezpevněná komunikace,
požadavek na živičný povrch,

Panelová komunikace (parc. č.
482,486), požadavek na živičný
povrch
Odvodnění lokality nacházející
se nad ul. Na Kopci
Úprava středu městské části –
kolem ZŠ, MŠ, hasičské
zbrojnice – vybudování klidové
zóny, ozelenění lokality
Na jaře roku 2011 proběhlo
místní šetření v rámci
havarijního stavu propustku se
všemi příslušnými orgány,
vypracování PD v plánu investic
na rok 2011. Vlastní realizace
propustku měla být rovněž
provedena v roce 2012, bylo
zahrnuto v plánu investic. Na
realizaci trváme, opakované
stížnosti občanů bydlících u
koryta Adamovky s
poškozeným majetkem po
deštích, havarijní stav, podpora
odboru vodního hospodářství,
dopravy a správce toku Povodí
Moravy.
Eliminace škod na majetku
občanů při prudkých deštích –
navazující akce na rekonstrukci
propustku v ul. Jesenická (v
plánu od roku 2011) – podpora
OKR, OŽP

2008 – ing. 600
Doležal

PD zpracována (2008 - Ing.
Doležal), ulice je velmi
frekventovaná (os. auta i
nákladní), blízko dětského
hřiště, riziko vyběhnutí dítěte do
vozovky.

Studie,
souběžně
požadavek
na PD
Nezpracov
ána,
souběžně
požadavek
na PD
Nezpracov
ána,

Zpracována studie, požadavek
na zpracování PD zadán do
části B plánu investic roku 2014

Návrh investic na rok 2015 (KMČ č. 2 – Droždín)

Rozšíření části ulice,
odbagrování části svahu

Jedná se o vybudování nového
chodníku v ul. Vítězství v její
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komunikace E.
souběžně
Junkové, Vítězství
požadavek
(směrem k zastávce na PD
autobusu č.11 směr
Samotišky)

16. Vybudování stezky
.
pro pěší – spojnice
ul. U Cihelny a ul.
Dolní Úlehla přes ul.
Akátová
17. Vybudování
chodníku –
propojení lokality
Droždín – JIH III. se
starou zástavbou
Droždína na ul.
Horní Úlehla

Nezpracov
ána,
souběžně
požadavek
na PD
Nezpracov
ána,
souběžně
požadavek
na PD

Návrh investic na rok 2015 (KMČ č. 2 – Droždín)

horní části, k zastávce MHD,
bus č.11 ve směru do
Samotišek. Tato ulice je velmi
frekventovaná, je využívaná
dětmi navštěvujícími ZŠ na
Sv.Kopečku a je i stěžejní pro
celou „horní“ část Droždína, ul.
E. Junkové s propojením na
„dolní“ část obce. Předmětný
úsek silnice, kde je třeba
chodník vybudovat, je velmi
nebezpečný, silnice úzká a
chodci jdoucí po vozovce jsou
jednak ohrožováni a současně i
nebezpeční vlastnímu
dopravnímu provozu.
Vybudování stezky pro pěší
včetně veřejného osvětlení

Požadavek na propojení
nových RD v lokalitě JIH II,
která navazuje na ul. Horní
Úlehla, s původní zástavbou na
uvedené ulici.
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B/ projektová příprava
Plán investic roku 2014 – požadavky KMČ Droždín
P. Název akce
Stav PD Rozpočtové náklady
Komentář (případně příloha
na zpracování PD v tis. č.)
č.
Kč vč.DPH
1.

Přechod ul. U
Cihelny

2.

Přechod ul. Pplk.
Sochora

3.

Přechod ul. Horní
Úlehla

Nezpracov
ána,
požadavek
na PD

4.

Parkoviště ul.
Jesenická

Nezpracov
ána,
požadavek
na PD

5.

Rekonstrukce
povrchu komunikace
zbývající části ul.
Myslivecká vč. části
ul. Na Příhonu po
č.p. 59
Rekonstrukce
povrchu části ul.
Horní Úlehla

Nezpracov
ána,
požadavek
na PD

6.

Nezpracov
ána,
požadavek
na PD
Nezpracov
ána,
požadavek
na PD

Nezpracov
ána,
požadavek
na PD
studie

7.

Odvodnění Droždín
– lokalita Na Kopci

8.

Revitalizace návsi – částečně
středu městské části studie,
požadavek
na PD
vybudování
380 (DUR)
společenského
centra na parc. č.
47/1,2,69 - areál MŠ
Droždín

8.
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Vybudování přechodu pro
chodce v blízkosti zastávky
MHD na výjezdu z Droždína
směrem na Bystrovany
Vybudování přechodu pro
chodce v blízkosti dětského
hřiště, ulice je široká s vysokou
frekvencí průjezdu vozidel vč.
nákladních, zvýšený pohyb dětí
(dětské hřiště)
Vybudování přechodu pro
chodce v blízkosti zastávky
MHD, ulice je vzhledem
k množství parkujících vozidel
nepřehledná, auta přijíždějící
od Bukovan nejsou vidět
Záchytné parkoviště pro
obyvatele této ulice a pro
chataře (parc. č. 881), při
parkování v ulici je omezený
průjezd pro větší vozidla
(TSMO, záchranný integrovaný
systém) – požadavek na
zpevnění povrchu, dopravní
značení a veřejné osvětlení
Nezpevněná komunikace,
požadavek na živičný povrch,

Panelová komunikace (parc. č.
482,486), požadavek na živičný
povrch
Zpracování PD na základě
vypracované studie
k odvodnění lokality nacházející
se nad ul. Na Kopci
Úprava středu městské části –
kolem ZŠ, MŠ, hasičské
zbrojnice – vybudování klidové
zóny, ozelenění lokality
V roce 2009-10 zpracována
studie - OKR, je žádoucí v roce
2012 zpracovat DUR +
případně DSP a zajistit SP.
Zpracování PD na novou
budovu společenského centra –
klubovny pro dobrovolné spolky
( hasiči, ženy, matky s dětmi,
důchodci, zahrádkáři, výtvarný
kroužek apod. ), místnost KMČ,
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9.

Rozšíření ul. Na
Kopci

Nezpracov
ána,
požadavek
na PD

10. vybudování
chodníku podél
komunikace E.
Junkové, Vítězství
(směrem k zastávce
autobusu č.11 směr
Samotišky)

11. Vybudování stezky
pro pěší – spojnice
ul. U Cihelny a ul.
Dolní Úlehla přes ul.
Akátová
12. Vybudování
chodníku –
propojení lokality
Droždín – JIH II se
starou zástavbou
Droždína na ul.
Horní Úlehla

Nezpracov
ána,
požadavek
na PD
Nezpracov
ána,
požadavek
na PD

Návrh investic na rok 2015 (KMČ č. 2 – Droždín)

v přízemí sál pro kulturní
společenské akce využívaný i
pro jiné aktivity - aerobik, jóga,
taneční, vystoupení, koncerty,
cvičení matek s dětmi a žen +
zázemí (kuchyňka, WC).
Využití sálu pro tělesnou
výchovu ZŠ i MŠ. Vzhledem k
tomu, že zde není vyhovující
jídelna, mohla by ZŠ a MŠ
využívat objektu i tímto
způsobem
Rozšíření části ulice,
odbagrování části svahu
PD A REALIZACI AKCE.
Jedná se o vybudování nového
chodníku v ul. Vítězství v její
horní části, k zastávce MHD,
bus č.11 ve směru do
Samotišek. Velmi
frekventovaná ulice je
využívaná dětmi navštěvujícími
ZŠ na Sv.Kopečku a je i
stěžejní pro celou „horní“ část
Droždína, ul. E. Junkové s
propojením na „dolní“ část
obce. Předmětný úsek silnice je
velmi nebezpečný, silnice úzká
a chodci jdoucí po vozovce jsou
jednak ohrožováni a současně
ale i nebezpeční vlastnímu
dopravnímu provozu. Uvedená
trasa je hojně využívána jako
zkratka ze Sv.Kopečka na
komunikaci do Bystrovan a
provoz pro chodce, maminky s
dětmi a občanů využívajících
busu č. 11 směrem do
Olomouce jsou v ohrožení své
bezpečnosti. Také občané,
zvláště děti, na ul. Junkové trpí
touto nadměrnou dopravou v
místech, kde by měla být
klidová oblast a buduje se
dětské hřiště.
Vybudování stezky pro pěší
včetně veřejného osvětlení

Požadavek na propojení
nových RD v lokalitě JIH III,
která navazuje na ul. Horní
Úlehla, s původní zástavbou na
uvedené ulici.
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