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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 9. 3. 2015 

 
 

Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, p. Culek, Ing. arch. Daněk,  
Ing. Filipcová, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal 

Omluveni za KMČ: p. Pelikán 

Hosté dle prezenční listiny: Bc. Alena Dudešková, p. Karel Zach, p. Petr Zenka, Mgr. Petra 
Vychodilová – MmOl 

Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 2. 2. 2015 
3. Jednání KMČ 
4. Požadavky hostů 
5. Závěr 
 

1. Jednání KMČ č. 2  Olomouc - Droždín bylo zahájeno v 18:00 hodin 
 
Předseda KMČ přivítal všechny přítomné a obeznámil je s novým složením KMČ. Poděkoval 
přecházející komisi a popřál nové komisi úspěšnou práci v novém volebním období  
pro občany Droždína.  
Složení KMČ od 1. března 2015:  

- Ing. Bc. Rostislav Hainc – předseda KMČ (KDU-ČSL) 

- p. Jindřich Culek – člen KMČ (TOP 09) 

- Ing. arch. Petr Daněk – člen KMČ  (Pro Olomouc) 

- Ing. Marta Filipcová – člen KMČ  (KMČ) 

- Mgr. Gabriela Lochmanová – člen KMČ (Občané pro Olomouc) 

- p. Vladimír Prášil – člen KMČ (ANO 2011) 

- p. Šimon Pelikán – člen KMČ (KDU-ČSL)  

- p. Václav Stejskal – člen KMČ (TOP 09)   
 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 2. 2. 2015 

Zimní údržba dne 27.3.2015 proběhne v Droždíně místní šetření pracovníkem odboru 
dopravy. Účastní se Ing. Hainc a p. Prášil 
Sběrová sobota proběhne v Droždíně až 10.10.2015, v jarních měsících je možnost využít 
sběrovou sobotu na Svatém Kopečku a v Lošově 30.5.2015  
Poplatek za komunální odpad – platba musí být provedena do konce května 2015, 
možnost úhrady na detašovaném pracovišti MmOl v areálu MŠ Droždín každou středu  
Požadavek na opravu vývěsky KMČ na ulici u Cihelny – neprovedeno, třeba dořešit 
Vandalismus – nevyřešeno opětovné žádání MPO a PČR o dohled a zabezpečeného 
přístupu domu naproti školy 

 
3.  Jednání KMČ: 

Doprava - ve dnech 4.4.2015 od 20:00 hodin do 5.4.2015 20:00 hodin bude částečně 
uzavřena ulice Gagarinova kolem školy – důvod Droždínské hody, prosíme spoluobčany  
o přeparkování svých aut před uzavřením silnice  
Uzavření silnice z důvodu cyklistických závodů v letošním roce v Droždíně nebude 
Propadlá silnice – požadavek na opravu silnice na ulici Gagarinova pod domem č. p. 21, 
hrozí možný další propad vozovky a ohrožení silničního provozu  
Nové osvětlení – návrh na ulici U Cihelny - při výjezdu od bytových domů není vidět, 
chatová oblast nad Droždínem – dořešit stávající situaci 
Černé skládky – žádná není známa 
Předzahrádka před areálem MŠ -  požadavek na vyčištění a srovnání terénu, SDH Droždín  
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Opravy chodníků v Droždíně  - provést analýzu a zjistit finanční možnosti na opravu 
Ořez dřevin – požadavek na odstranění dřevin na ulici Vítězství naproti domu č. p. 4 a ořez 
stromů nad hřištěm SK Droždín  
Požadavek na dodání krytu – chybí betonový kryt u stavidla pod rybníkem, nebezpečí 
úrazu hlavně dětí  
Vývěska – požadavek na novou vývěsku u zastávky směr Svatý Kopeček na Droždínské 
zatáčce pro lepší informovanost občanů 
Nové přechody pro chodce – požadavek na řešení situace v Droždíně 
Pracovník TSMO pro Droždín – je na nemocenské, žádost o zástup pracovníka TSMO pro 
Droždín po dobu jeho práceneschopnosti 
Úklid po zimním období – požadavek na provedení úklidu chodníků a silnic před konáním 
Droždínských hodů  
Měření rychlosti – bude podána žádost na MPO a PČR o měření rychlosti na ulici Horní 
Úlehla 
Výročí 70. let  – na 23.3.2015 KMČ zakoupí a dá k pomníku manželů Zedníkových kytici 
k 70. výročí od jejich popravy v Praze na Pankráci 
Změna vegetace – pod ulicí Dolní Úlehla kácené stromy, hrozba sesuvu půdy – bude podán 
podnět k prošetření na životní prostředí  
Nátěr zábradlí – požadavek na nátěr zábradlí na schodech z ulice Na Kopci – Vítězství 
Čištění rybníka – do další schůze zjistit možnosti 
Aktualizace mapy – KMČ bude žádat odbor informatiky o aktuální mapu katastru Droždína  
Požáry – hořela popelnice a auto, hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje nevolával 
SDH Droždín k zásahu, nyní by již SDH Droždín měl k zásahům v Droždíně být povolán  
Pietní akt k 70. výročí – 8.5.2015 proběhne v Droždíně u pomníků na Gagarinově ulici 
v 15:00 hodin pietní akt k ukončení 2. Světové války 
Droždínské hody 2015 – KMČ schválila finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na uhrazení 
hudby. Program je na pozvánkách, které byly občanům doručeny a plakátech ve vývěskách 
Organizátoři děkují za finanční příspěvky  
Dobrovolná brigáda k Droždínským hodům proběhne 21.3.2015. Sraz bude v 10:00 hodin 
před hasičskou zbrojnicí. KMČ požádá o nákup barvy pro nátěr zábradlí a laviček u rybníka 
Divadelní představení – součástí Droždínských hodů bude opět divadlo. Začátek 
představení ,,Naši furianti“ bude 11.4.2015 ve 14:00 hodin ve společenském sále Hostince u 
Šišků 
SK Droždín –  srdečně zve na jarní část házené, která začíná 11.4.2015 zápasem mužů na 
hřišti SK Droždín 
FBC Droždín – srdečně zve na domácí turnaj Play-off starších žáků do SH ve Velké Bystřici 
v neděli 15.3.2015 a na domácí turnaje mužů A, B a mladších žáků 28. a 29.3.2015 do SH 
ve Velké Bystřici   
 

4. Požadavky hostů: 
p. Petr Zenka – vznesl požadavek na zjištění možnosti připojení na veřejnou kanalizaci 
v chatové oblasti směr Svatý Kopeček (Dvorského). KMČ doporučila p. Petru Zenkovi obrátit 
se na vodárenskou společnost. Další informace o zjištění připojení kanalizace bude předána 
p. Petru Zenkovi. Dále vznesl dotaz na situaci ohledně plánované územní studie mezi 
Droždínem a Svatým Kopečkem. KMČ sdělila, že v současné době nemá žádné informace o 
plánované zástavbě  
p. Karel Zach – seznámil KMČ se stížností p. Leoše Zacha na poškozování jeho majetku, 
kterou řeší MmOl - stavební odbor. KMČ doporučila p. Karlu Zachovi (který nám stížnost 
předložil) počkat na vyjádření stavebního odboru. P. Karel dal na KMČ na vědomí oznámení 
o pokácení stromu, které zaslal na MmOl na odbor životního prostředí  
p. Mgr. Petra Vychodilová – za MmOl – předložila návrh na základě dotazů starších 
spoluobčanů Droždína týkajících se autobusového spojení linky č. 11 z Droždína na Svatý 
Kopeček, z důvodu hřbitova, farnosti, lékaře na Svatém Kopečku. KMČ bude řešit tuto situaci 
podáním návrhu na tuto změnu  
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5. Závěr 
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a obeznámil s dalším termínem jednání 
KMČ 
 
Další řádné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí 13.4. 2015 v 18:00 
hodin v areálu MŠ Droždín 
 
Připomínáme občanům, že poplatek za psa je třeba uhradit do 15.3.201 
Poplatek za komunální odpad je třeba uhradit do 31.5.2015 
Pravidelný svoz bioodpadu začíná v pátek 13.3.2015 a bude každých 14 dní 
 
Pro občany jsou k dispozici stránky o informacích a dění v MČ Droždín  
na www.drozdin.eu a na Facebooku Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín  
 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin.  
Zapsal: Ing. Bc. Rostislav Hainc 
     
 

 
Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín 

Předseda: Ing. Bc. Rostislav Hainc 
+420 723 644 458 

drozdin.eu@gmail.com 
rostislav.hainc@gmail.com 

 

 
 
 
 
Zápis obdrží: všichni členové KMČ č. 2 Olomouc - Droždín (elektronicky) 
                      Magistrát města Olomouce – Mgr. Puhač (elektronicky) 
                      Magistrát města Olomouce – Mgr. Petra Vychodilová (elektronicky)  
                      Webové stránky KMČ č. 2 Olomuc – Droždín (elektronicky) 
                      Vývěsky KMČ ulice Gagarinova, U Cihelny, Horní Úlehla, Vítězství (písemně)   
 

 
 

 
 

 

http://www.drozdin.eu/
mailto:drozdin.eu@gmail.com

