Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
ze dne 7. 9. 2015
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, Ing. arch. Daněk, Ing. Filipcová,
Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal
Omluveni za KMČ: p. Culek, Mgr. Pelikán
Hosté dle prezenční listiny: Ing. arch. Michal Giacintov (člen rady města Olomouce),
p. Ludvík Nešpor, p. Tomáš Trucko, p. František Pižanowski, p. Jan Ulrich
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 29. 6. 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, zahájil schůzi.
2. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 29. 6. 2015
Splněno
3. Jednání KMČ:
Oprava poškozených chodníků a cest
Lokalita – ulice Gagarinova u domu č. o. 16 požadavek na kontrolu provedené opravy
Lokalita – ulice U Cihelny – reklamace opravy chodníků – podá Ing. Hainc
Lokalita – ulice Horní Úlehla - v měsíci říjnu 2015 bude provedena oprava schodů u domu
č. o. 5 a vyřešení stávající situace na chodníku u domu č.o.13, pro bezbariérový přístup
– řeší Ing. Hainc, p. Stejskal
Lokalita – ulice Janouškova u domu č. o. 3, dle sdělení MMOl odboru dopravy, bude opraven
živičný povrch silnice na jaře 2016 – řeší Ing. Hainc
Ulice Myslivecká, Arnoldova, Na Příhonu, Horní Úlehla, Gagarinova, Jesenická –
dne 3.7.2015 proběhlo místní šetření za účasti p. Šulce z MMOl odboru dopravy a p. Čecha
z TSMO za KMČ Ing. Hainc a p. Prášil. Řešil se stav komunikace tak, aby v ulici Arnoldova
nedocházelo k zanášení ulice při přívalových deštích. Dále se řešila oprava komunikace
v ulicích Myslivecká a Na Příhonu, kde je potřeba opravit komunikaci. Horní Úlehla – řešení
bezbariérového přístupu po chodníku u domu č. o. 13 a v ulici Gagarinova na křižovatce –
nová dopravní značka ,,stop“
Plán investic 2016 – KMČ na svém zasedání projednala a schválila plán investic na rok
2016, ve kterém mohou být pouze tři návrhy k realizaci s platnou projektovou dokumentací
a 3 návrhy na vypracování studie a projektové dokumentace. KMČ má k dispozici
z předchozích let platnou projektovou dokumentaci na dobudování dětského hřiště - Dětské
hřiště - dobudování prvků na dětském hřišti v ulici Pplk. Sochora v Droždíně. Další
projektová dokumentace a studie z předchozích let 1999 - 2009 neodpovídají současnému
stavu a proto nemohou být použity k realizaci. KMČ vybrala návrhy na vypracování studie
a projektové dokumentace: 1. Přechody pro chodce v ulici U Cihelny a rekonstrukce
křižovatky ulice Pplk. Sochora, Gagarinova a U Cihelny se zpomalovacími ostrůvky
a cyklostezkou s úpravou veřejného prostranství. 2. Úprava veřejného prostranství v ulici
Gagarinova kolem základní školy a rybníku. 3. Rekonstrukce povrchu komunikace části
ulice Myslivecká navazující na část ulice Na Příhonu po č. p. 59 s úpravou veřejného
prostranství. Dále KMČ projednala a schválila návrh na rok 2017 na vypracování studie
a projektové dokumentace na ulici Horní Úlehla s úpravou veřejného prostranství.
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Koncepce, vize, rozvoj městské části – Ing Hainc zpracoval a předložil KMČ Plán, vizi
a strategii pro městkou část Droždín pro rok 2015 – 2018, KMČ doplnila, projednala
a schválila tento návrh
Doprava
Cyklostezka – Droždín – Bystrovany - Samotíšky – Ing. Hainc svolá pracovní jednání
na leden 2016 do Droždína, za účasti starostů Samotíšek, Bystrovan, Bukovan, Toveře
a zástupce MMOl k řešení postupů k vybudování cyklostezky
Dopravní omezení v ulici Jesenická – z důvodu rekonstrukce propustku potoka Adamovky
a budování horské vpusti bude od 10.9.2015 do 15.10.2015 ulice uzavřena. Objízdná trasa
vede přes ulici Na Příhonu – řeší p. Prášil, Ing. Hainc. Dne 1.9.2015 proběhlo předání
staveniště k rekonstrukci propustku za účasti MMOl odbor investic J. Glejtek, zhotovitel
MODOS spol. s.r.o. Ing. Kučera, za KMČ Ing. Hainc
Ulice Myslivecká, Arnoldova – řešení dopravní situace v ulicích pro bezpečný pohyb osob
a automobilů (možnost zřízení jednosměrné ulice) – s dotčenými občany ulic projedná
a stanovisko občanů zjistí Mgr. Lochmanová
Ulice Gagarinova – řešení dopravní situace v ulici pro bezpečný pohyb osob a automobilů
u školy, posunutím dopravního značení zákazu vjezdu o cca. 150 metrů výše – s dotčenými
občany, ulice, obchodem a školou projedná a stanovisko občanů zjistí Ing. Hainc
Zrcadlo na ulici Horní Úlehla – MMOl odborem dopravy bylo sděleno, že Správa silnic
olomouckého kraje nesouhlasí s umístěním zrcadla v křižovatce – řeší Ing. Hainc
Zrcadlo na ulici U Cihelny – Ing. Hainc podal žádost na umístění zrcadla
Veřejné prostranství u bytových domů ulice U Cihelny – KMČ se sejde na pracovním
jednání 17.9.2015 s dotčenými občany v ulici U Cihelny u bytových domů k projednání
lepšího využití veřejného prostranství pro potřeby občanů – řeší a dotčené občany pozve
Ing. Hainc
Dopravní značení – v ulici Turečkova chybí značka ,,dej přednost v jízdě“ při výjezdu
do ulice U Cihelny – řeší p. Stejskal
Dopravní značení MHD zastávek na komunikaci – KMČ podá požadavek na označení
autobusových zastávek žlutým označením na silnicích – řeší Ing. Hainc, p. Daněk, p.Stejskal
Převod komunikace Ke Stromkům – ztav zjistí Ing. Filipcová
Výdaje – Fotbalové branky umístěné za dětským hřištěm pro veřejnost 536,- Kč, Voda
+ kelímky na zasedání KMČ 130,- Kč, Den s hasiči Droždína a Statutárním městem Olomouc
8.8.2015 1500,- Kč, memoriál J. Skácelíka a M. Pospíšila 22.8.2015 1500,- Kč, barva na
nátěr zábradlí na ulici Horní Úlehla 735,- Kč, oprava chodníku ulice Gagarinova 65 000,- Kč,
Oprava pomníku u školy – oprava byla posunuta z důvodu vytopení hasičské zbrojnice
– řeší p. Culek, Ing. Hainc
Oprava veřejných studní – dle sdělení MMOl odboru majetkoprávního proběhne do konce
roku 2015 oprava studní, které jsou v havarijním stavu – řeší Ing. Hainc
Potok Adamovka – 14.7.2015 proběhlo místní šetření v ulici Jesenická se zástupci MMOl
odboru životního prostředí a povodí Moravy, za KMČ se účastnili Ing. Hainc,
Mgr. Lochmanová, p. Prášil. Proběhla kontrola celého toku v ulici Jesenická. Byly zjištěny
černé skládky. Vlastníci dotčených pozemků budou osloveni k vyčištění koryta potoku. KMČ
projednala a v srpnu schválila přesun skladovacího místa pro odpad chatařů o cca. 400
metrů výš v ulici Jesenická, aby se zamezilo znečišťování toku – žádost podal za KMČ
Ing. Hainc. Dle sdělení MMOl. odboru životního prostředí k přesunu odpadů dojde na konci
října 2015.
Vyčištění toku Adamovky – do konce roku 2015 dojde k vyčištění pozemků ve vlastnictví
SMOl dle sdělení MMOl odborem majetkoprávním – řeší Ing. Hainc
Přesun stanoviště pro ukládání odpadu chatařů – na ,,Staré cestě“ nad Droždínem došlo
k prozatímnímu přesunutí místa pro ukládání odpadu o 150 metrů níže z důvodu, že místo
bylo zřízeno na soukromém pozemku a majitel nesouhlasil s umístěním. KMČ v červenci
projednala a schválila přesun místa – řeší Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová
Údržba zeleně – Ing. Hainc podal žádost na sečení trávy v ulici Bukovanská a U Prachárny,
dle sdělení MMOl, odboru životního prostředí budou ulice zahrnuty do pravidelného sečení
trávy od příštího roku 2016, dále podal požadavek na prořezání keřů u školy na ulici
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Gagarinova a v ulici Tř. Vítězství. V ulici U Prachárny Ing. Hainc jedná s majitelem
o posekání v letošním roce
Křovinořez – je plně funkční a připraven pro pracovníka TSMO, KMČ podá požadavek
na dodání benzínu pro obsluhu – řeší p. Prášil, Ing. Hainc, p. Stejskal
Stav počtu domů v Droždíně – 587 stavebních objektů z toho 417 nemovitostí s číslem
popisným. Rozdíl tvoří chaty a různé technické objekty s evidenčním číslem – řeší Ing. Hainc
Vyčištění kanalizace – KMČ podá žádost na vyčištění kanálů v Droždíně – podá Ing. Hainc
Čištění rybníka – v týdnu od 1.9.2015 do 14.9.2015 probíhá rozbor vody, pro bezpečné
uložení bahna po vypuštění – řeší Ing. Hainc
Tříděný odpad – z důvodu nedostačující kapacity kontejneru na kartonový odpad byl podán
požadavek na dodání dalšího kontejneru – podal Ing. Hainc
Strojní čištění – z důvodu opakovaného porušování zákona v době čištění ulic
(nepřeparkováni vozidel na stávajících ulicích) bude KMČ nucena přivolat městkou polici
k řešení situace, aby strojní čištění mělo smysl a neplýtvalo se finančními prostředky
Oprava bojleru pro klub seniorů – Ing. Hainc podal požadavek na opravu bojleru v areálu
MŠ pro potřeby klubu seniorů Droždín
Nové vývěsky – na podzim budou nainstalovány nové vývěsky pro klub seniorů na ulici
Gagarinova a na Droždínské zatáčce – řeší Ing. Hainc
Zjištění situace na cvičišti SDH – KMČ podá požadavek o zjištění stavu na cvičišti
SDH Droždín – předá p. Culek, Ing. Hainc
Zimní údržba – p. Prášil zjistí stav na TSMO ohledně údržby cest během zimního období
Topná sezóna – KMČ projednala a nastudovala na základě požadavků občanů Droždína
občanský zákoník v oblasti vlastnického práva, provozovatelů stacionárních zdrojů a možné
přestupky. Ing. Hainc zjistil na MMOl odboru životního prostředí informace vyplývající
z informací o tom jak správně topit. KMČ na svém zasedání 5.10.2015 projedná výzvu
k topné sezóně
Chatová oblast vyvalený strom – situaci zmapuje a předá p. Prášil
Městská policie – Ing. Hainc pozve na říjnové zasedání KMČ zástupce MP Olomouc,
aby se KMČ informovala o problémech a bezpečnostní situaci v Droždíně a okolí
Odstavený automobil – v ulici Hany Kvapilové je více jak 3 měsíce odstavené vozidlo.
Ing. Hainc věc předal PČR a MP k řešení
Pozvání na ligové turnaje – FBC Droždín zve srdečně všechny spoluobčany na ligové
zápasy v kategoriích elévů, mladších žáků, starších žáků, dorostenců a můžu a žen v nové
sezóně 2015/2016 do sportovní haly ve Velké Bystřici
Došlá Pošta
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení a úklidu v Droždíně v měsíci červenci a srpnu,
informace ve vývěsce na ulici Gagarinova nebo na webových stránkách www.drozdin.eu
Objednávka na opravu pomníku – KMČ obdržela objednávku na opravu pomníku u školy
12500,- Kč SDH Droždín
Objednávka na opravu chodníku – KMČ obdržela objednávku na opravu chodníku u školy
65000,- Kč TSMO
Žádost o sdělení stanoviska nájmu pozemku – pí. Zdeňka Odstrčilová žádá o nájem části
parc. č. 69 o výměře 32m2 v k. ú. Droždín za účelem vybudování a užívání parkovacího
stání. KMČ nesouhlasí s nájmem. (5proti/1zdržel se/0pro)
Potvrzení o přijetí žádosti o převod pozemku parc. č 70 pod školou – KMČ obdržela
od MMOl odboru majetkoprávního potvrzení o přijetí žádosti o převod z vlastnictví Ředitelství
silnic a dálnic do majetku SMOl
Stížnost p. Karla Vágnera na přemístění stanoviště ukládání odpadů v chatové oblastí
na ,,Staré cestě“ – nesouhlasí s přemístěním a navrhuje jiné stanoviště. KMČ bere
na vědomí a do konce roku 2015 se bude snažit vyhledat jiné vhodné místo – řeší Ing. Hainc
4. Požadavky hostů:
p. Ing. arch. Giacintov – vhodně navrhoval a zapojoval se do řešení projednávaných bodů
KMČ a hostů. Ing. Hainc pozval p. Ing. arch. Giacinta na obchůzku v září 2015 po Droždíně
pro přiblížení situací jednotlivých lokalit Droždína
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p. Nešpor a p. Trucko – vznesli požadavek, aby cesta vedoucí k chatové oblasti
nad Droždínem byla pojmenována. Dále se ptají na možnosti opravy účelové komunikace
a vybudování veřejného osvětlení u chatové oblasti. KMČ podá požadavek po projednání
s dotčenými občany na pojmenování cesty a zjistí možnosti opravy komunikace
a vybudování osvětlení – řeší Ing. Hainc, Mgr. Pelikán
p. Ulrich – seznámil a informoval KMČ o rušení nočního klidu a vandalizmu, které řeší
na MMOl – KMČ vzala informaci na vědomí
p. Pižanowski – podal požadavek na opravu stávající komunikace a kanalizace v ulici
U Cihelny a předal KMČ fotodokumentaci stávající situace. KMČ zjistí možnosti provedení
nápravy – řeší Ing. Hainc
Závěr
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a obeznámil s dalším termínem jednání
KMČ
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí
5. 10. 2015 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín
Připomínáme spoluobčanům:
Prosíme spoluobčany, aby si uklízeli po svých domácích mazlíčcích na veřejných
prostranstvích. Děkujeme
Prosíme spoluobčany, aby si v době strojního čištění přeparkovávali svá vozidla
Děkujeme všem občanům, kteří se řídí dočasným dopravním značením
Občané mohou využít schránku KMČ na dveřích do detašovaného pracoviště MMOl,
klubu seniorů a knihovny pro stížnosti, návrhy, připomínky určené pro KMČ
v areálu MŠ
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 20:15 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 na schválení (elektronicky)
Magistrát města Olomouce – Bc. Daniela Horňáková (elektronicky)
Magistrát města Olomouce – Mgr. Puhač (elektronicky)
Magistrát města Olomouce – Mgr. Petra Vychodilová (elektronicky)
Člen rady města Olomouce – Ing. arch. Michal Giacintov (elektronicky)
Webové stránky KMČ č. 2 Olomuc – Droždín (elektronicky)
Vývěsky KMČ ulice Gagarinova, U Cihelny, Horní Úlehla, Vítězství (písemně)

