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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 13. 4. 2015 

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

Omluveni za KMČ: p. Culek, Mgr. Pelikán, p. Stejskal 

Hosté dle prezenční listiny: Bc. Alena Dudešková, pí. Marie Gerátová 

Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 9. 3. 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 zahájil schůzi 

 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 9. 3. 2015 

Propadlá krajská silnice – ulice Gagarinova u domu č. p. 21 žádost o opětovné opravení, 
hrozí propadnutí jedoucího auta – řeší MmOl 
Nátěr zábradlí – z důvodu chladného počasí bude nyní řešen nátěr zábradlí na schodech 
ulice Vítězství – Na Kopci 

 
3.  Jednání KMČ: 

Cyklostezka Droždín – Bystrovany – Samotíšky – Bukovany, dne 15.4.2015 proběhne 
pracovní jednání na MÚ ve Šternberku. Účastní se Ing. Hainc, Mgr. Pelikán  
Čištění rybníka dne 16.4.2015 proběhne místní šetření za účasti MmOl k provedení 
vyčištění a opravy rybníka v Droždíně. Účastní se Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová, p. Prášil 
Propadlá a rozbitá krajská silnice – požadavek na opravu silnice na ulici Horní Úlehla  
u domu č. p. 24 a ulice U Cihelny u domu č. p.12, požadavek předá na MmOl odbor dopravy 
Ing. Hainc 
Pracovní jednání KMČ – 21.4.2015 proběhne u ZŠ na ulici Gagarinova, řešení dopravní 
situace kolem školy 
Snížení rychlosti – KMČ podá návrh na snížení rychlosti na Tř. Vítězství v obou směrech 
z důvodu bezpečnosti dětí a chodců, zjistit možnost umístit retardér 
Droždínská zatáčka – KMČ zjistí stav možnosti výstavby schodů u mostu a přechodu  
pro chodce  
Zastřešení autobusové zastávky na Droždínské zatáčce – nové zastřešení autobusové 
zastávky by stálo cca. 250 tisíc dle sdělení MmOl odboru dopravy  
Čištění autobusových zastávek – bude podán požadavek na TSMO na vyčištění skel  
na ulici Gagarinova a Horní Úlehla  
Zastávka U Cihelny – Ing. Hainc oslovil ZŠ Droždín za KMČ, aby zastávku žáci školy 
z vnitřní strany vymalovali na určité téma, které si zvolí  
Oprava světel – TSMO provedli opravu 15 lamp veřejného osvětlení, v případě poruchy je 
možnost využití webových stránek TSMO a nahlásit poruchu, nebo nahlásit členům KMČ 
Veřejné osvětlení – ulice Jesenická, zjistí stav p. Prášil, ulice U Cihelny – možnosti umístění 
nového osvětlení řešila Ing. Filipcová s pracovníkem TSMO 
Vývěska – KMČ na Droždínské zatáčce vybere místo pro vhodné umístění nové vývěsky  
(Mgr. Lochmanová, p. Prášil, Ing. Hainc) 
Nátěr zábradlí – požadavek na nátěr zábradlí u školy - KMČ 
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Zimní údržba – dne 2.4.2015 proběhlo místní šetření s TSMO a MmOl odborem dopravy za 
účasti KMČ Droždín (Ing. Hainc, p. Prášil) KMČ dá požadavek na TSMO k možnému 
výběrovému řízení a sestaví plán zimní údržby 
Finance – KMČ Droždín má k dispozici pro rok 2015: 300 tisíc na investiční záměr jako je 
oprava chodníků, dopravní značení a další. Dále má k dispozici 130 tisíc na drobné opravy, 
příp. vydávání ročenky, pořádní akcí apod., dále 1000,- Kč na občerstvení 
Výdaje – kytice k pomníku 500,- Kč a 25,- Kč tisk zápisů, oprava světel a popisky v klubu 
seniorů 516,- Kč. KMČ Droždín děkuje p. Jeřábkovi za opravu a instalaci nového osvětlení 
v klubu seniorů a na detašovaném pracovišti MmOl v Droždíně  
Využití místnosti – KMČ Droždín umožní dle dohody užívání místnosti detašovaného 
pracoviště pro potřeby klubu seniorů  
Areál MŠ – požadavek o možnost využití nevyužité místnosti detašovaného pracoviště pro 
využití pracovníka TSMO, Ing. Hainc pozve na některé jednání KMČ p. ředitele  
ZŠ Svatý Kopeček, aby se KMČ informovala o situaci a stavu MŠ v Droždíně 
Vandalismus –Tř. Vítězství žádost o možné zabezpečení domu majitelem pro bezpečnost 
kolemjdoucích a dětí předá na MmOl stavební odbor Ing. Hainc 
Ořez dřevin – ulice Vítězství u domu č. p. 4 u elektrického sloupu žádost o ořez TSMO 
Změna vegetace – svah pod ulicí Dolní Úlehla je na soukromém pozemku, kácení stromů  
je v tomto případě možné dle informací MmOl odboru životního prostředí  
Rozhlas – pravidelně ve středu bude probíhat hlášení KMČ  
Prezentace ulic – Ing. Hainc zdokumentoval poškozené chodníky, silnice a kanály zatím 
v některých ulicích Droždína a dataprojektorem prezentoval ostatním členům KMČ, na další 
schůzi KMČ bude probíhat další prezentace ulic v Droždíně – následně se bude situace řešit 
Uctění památky obětem 2. světové války v Droždíně – proběhne 9.5.2015 ve 14:00 hodin 
u pomníků na ulici Gagarinova, KMČ Droždín srdečně zve všechny spoluobčany, KMČ 
zakoupí 3 kytice k pomníkům na oslavy 70. výročí konce 2. světové války 
,,Ukliďme Droždín“ – akce sběr odpadků v městské části Olomouc – Droždín, které se 
účastní KMČ Droždín, SDH Droždín, FBC Droždín, SK Droždín, ZŠ Droždín, se koná  
23. a 24.4.2015 od 16:00 do 18:00 hodin sraz všech, kteří se chtějí účastnit je v 16:00 hodin 
u hasičské zbrojnice. Účastnit se může každý   
Došlá Pošta  
Žádost o prodej Pí. Klosová, pí. Kvasničková a p. Kvasnička žádají o prodej pozemku parc. 
č. 578 o výměře 25m2 v k.ú. Droždín. KMČ nesouhlasí s prodejem. KMČ souhlasí 
s pronájmem dva roky zpětně.   
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení a úklidu v Droždíně v měsíci dubnu, informace ve 
vývěsce na ulici Gagarinova 
Přívod vody - katodická ochrana – KMČ bere na vědomí  
Oprava zídky u MŠ – KMČ předala objednávku SDH Droždín na provedení opravy 
potvrzenou MmOl odbor majetkoprávní  
  

4. Požadavky hostů: 
pí. Gerátová – obeznámila komisi a vznesla požadavek za občany Droždína na sjednání 
nápravy pro pohřbívání na starém hřbitově na Svatém Kopečku v severní části hřbitova 
nelze pohřbívat z důvodu spodní vody. KMČ podá požadavek na řešení stávající situace  
na Správu hřbitovů města Olomouce – podá Ing. Hainc 
Bc. Dudešková – žádá informace ohledně dětského hřiště a nových prvků, které se řešili 
před dvěma lety. KMČ podá požadavek na zjištění stavu 
  

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 4.5. 2015 v 18:00 
hodin v areálu MŠ Droždín 
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Připomínáme spoluobčanům: 
Poplatek za komunální odpad je třeba uhradit do 31.5.2015 – možnost uhradit každou 
středu na detašovaném pracovišti MmOl v Droždíně 
Uzavření silnice u podjezdu v městské části Olomouc – Pavlovičky – do června 2015 
Od 20. dubna 2015 bude možnost třídit lehké kovy do nového kontejneru na ulici 
Gagarinova naproti obchodu 
Prosíme spoluobčany, aby si po svých domácích mazlíčcích na veřejných 
prostranstvích uklízeli. Děkujeme   
 
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)   
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