Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
ze dne 5. 10. 2015
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, p. Culek, Ing. Filipcová, p. Prášil,
p. Stejskal
Omluveni za KMČ: Ing. arch. Daněk, Mgr. Lochmanová, Mgr. Pelikán
Hosté dle prezenční listiny: p. Tomáš Arnošt, p. Petr Hloušek (městská policie Olomouc),
p. Jaroslav Werner, p. Josef Utíkal
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 7. 9. 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 7. 9. 2015
Splněno
3. Jednání KMČ:
Reklamace opravených chodníků – lokalita – ulice U Cihelny, dle sdělení MMOl odboru
dopravy bude oprava provedena na jaře 2016 – řeší Ing. Hainc
Archivace chodníků pomocí fotodokumentace – členové KMČ v průběhu října 2015
z dokumentují stav všech chodníků v Droždíně pro lepší orientaci a řešení během oprav
pro následující roky
Návrh na nový název ulice - lokalita ,,u rybníčku“ – KMČ na svém zasedání 5.10.2015
projednala a následně odsouhlasila ze dvou návrhů názvů ulic ,,U Gregoráku“ a ,,Loudova“
návrh na pojmenování ulice ,,U Gregoráku“ (z důvodu jména, které vychází z historických
podkladů v místě, kde stála cihelna majitele p. Gregora)
Návrh na nový název ulice - lokalita ,,k chatové oblasti nad Droždínem“ – KMČ na svém
zasedání 5.10.2015 projednala požadavek občanů (po předchozím provedení zjištění
názoru od dotčených občanů v ulici Horní Úlehla) a odsouhlasila možnost pojmenování
cesty vedoucí k chatové oblasti nad Droždínem názvem ,,K Boru“ nebo ,,Nad zahrádkami“
s tím, aby byla ulice Horní Úlehla zachována beze změny a vyhovělo se tak občanům a nová
ulice, aby začínala od křižovatky nad domy, které patří ještě do ulice Horní Úlehla a nový
název se týkal až chatové oblasti a případně nových staveb podél cesty - důvodem pro
pojmenování je hlavně bezpečnost občanů pro lokalizování polohy v případě potřeby pro
zásah záchranného sboru
Místní šetření ulice Horní Úlehla a Myslivecká – Ing. Hainc pozve v měsíci říjnu 2015
p. Šulce z MMOl odboru dopravy na místí šetření bezbariérového řešení chodníku na ulici
Horní Úlehla a na řešení stávající situace v ulici Myslivecká směr Svatý Kopeček
Místní šetření neobydlených a zdevastovaných budov – dne 15.9.2015 proběhlo místní
šetření na ulici Vítězství a Gagarinova, za KMČ Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová, za MMOl
odbor stavební Ivo Kunstler – řešil se stav a přístupnost do budov, MMOl odbor stavební
zašle vlastníkům výzvu k zabezpečení přístupu objektů z důvodu bezpečnosti, zvláště dětí
Oprava kapličky nad Droždínem – na základě projednání a odsouhlasení KMČ ze dne
1.6.2015 a jednání s MMOl odborem majetkoprávním podá KMČ žádost na opravu kapličky
v příštím roce 2016 – podá Ing. Hainc
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Pracovní jednání KMČ u bytových domů ulice U Cihelny – KMČ se sešla na pracovním
jednání 24.9.2015 s dotčenými občany v ulici U Cihelny u bytových domů k projednání
lepšího využití veřejného prostranství pro potřeby občanů. Za KMČ přítomni Ing. Hainc, Ing.
Filipcová, za občany p. Zelinka, pí. Hájková, p. Zedník, p. Hildebrand, pí. Bechníková.
Vznesené požadavky občanů Ing. Hainc předložil KMČ k projednání a řešení
Doprava
Posunutí značky ,,jednosměrky“ v ulici Gagarinova u školy – Ing. Hainc zjistil, že ZŠ
Droždín, SDH Droždín, Coop jednota Uherský Ostroh a občané v ulici, kterých se týká
jednosměrná ulice kolem školy souhlasí s jejím posunutím do horní části ulice nad školu, tak
aby byla zajištěna větší bezpečnost chodců a lepší průjezdnost autobusové linky č. 11 v této
ulici. KMČ posunutí jednosměrné ulice projednala a odsouhlasila na svém zasedání
5.10.2015
Pracovní jednání KMČ v ulici Vítězství a Hany Kvapilové – KMČ se sejde na pracovním
jednání 23.10.2015 s dotčenými občany ve výše uvedených ulicích k řešení požadavků
občanů a řešení dopravní situace – řeší a dotčené občany pozve Ing. Hainc
Oprava propustku ulice Jesenická – Na kontrolní prohlídce a místním šetření dne
23.9.2015 za účasti KMČ Ing. Hainc, p. Prášil, odbor investic p. Glejtek, odbor dopravy
p. Šulc, zhotovitel MODOS spol. s.r.o Ing. Kučera – bylo vyřešeno dobudování chybějící
asfaltové komunikace na stávající komunikaci mezi stavbou a současnou cestou a dále
proběhla kontrola stavby. Dne 8.10.2015 začne kolaudace stavby
Dopravní zrcadlo na kritických místech v ulicích Jesenická, Vítězství, Myslivecká
– KMČ podá žádost na umístění dopravních zrcadel – řeší Ing. Hainc
Dopravní značení – v ulici Vítězství dle sdělní MMOl odboru dopravy budou do konce roku
2015 nainstalované značky ,,chodci ve vozovce“ a v ulici Elišky Junkové bude do konce roku
2015 naistalována ,,obytná zóna“ a retardér v horní části ulice z důvodu bezpečnosti chodců,
hlavně dětí chodících ze školy z autobusové linky č. 11 a dětského hřiště – řeší Ing. Hainc
KMC podá žádost na umístění dopravního značení ,,chodci ve vozovce“ na ulici Horní Úlehla
směr Bukovany – řeší p. Culek, p. Daněk
Městská hromadná doprava
Názvy zastávek MHD v Droždíně – dle sdělení MMOl odboru dopravy od 13.12.2015 dojde
k přejmenování zastávek MHD v Droždíně na ,,Droždín Horní Úlehla“, ,,Droždín U Školy“,
,,Droždín U Cihelny“ pro lepší orientaci přijíždějících – řeší Ing. Hainc
Zastávka Bukovanská – dle sdělení MMOl odboru dopravy je zastávka připravena pro
využití. Využití je možné na základě převedení chodníků a cesty na Statutární město
Olomouc – řeší Ing. Hainc
Sčítání osob v autobuse na lince č. 11 – na požadavek Ing. Haince a po jednání s MMOl
odborem dopravy bylo prováděno v průběhu roku 2015 sčítání počtu osob, kteří nastoupili či
vystoupili na zastávce ,,Droždínská zatáčka“ v nahlášených časech dle požadavku občanů
pro možnost zvýšení počtu zajíždění autobusů č. 11 do Droždína – dle sčítání je počet
nastupujících a vystupujících osob zanedbatelný až na jeden spoj, který bude možno
v budoucnu rozšířit. V průběhu roku budou následovat další sčítání, a proto se do zápisu
z důvodu možné ovlivnitelnosti neuvádí den ani čas sčítání, které bylo a bude prováděno
Stávající zajíždějící linka č. 11 do Droždína – dle sdělení MMOl odboru dopravy spoje
jedoucí přes Droždín ze Svatého Kopečka v časech 13:05 a 13:52 v pracovní dny pro děti ze
ZŠ Svatý Kopeček zůstává beze změny, zachována vzhledem k počtu dětí využívající tento
spoj
Svod dešťových vod do kanalizace – KMČ osloví dotčené občany s řešením situace – řeší
p. Prášil, p. Culek, Ing. Hainc
Městský informační systém – KMČ podá žádost na vybudování městského informačního
systému v Droždíně v příštím roce 2016 – podá Ing. Hainc
Výdaje – oprava pomníku u školy 12 500,- Kč, tisk zápisů do vývěsek 36,- Kč
Revitalizace zeleně – KMČ na svém zasedání projednala a odsouhlasila možnost nové
výsadby stromů v ulicích Droždína a s tím související zjištění druhů stromů patřících do ulic
a veřejných prostranství. Dále zjistí stav a možnou úpravu zeleně kolem rybníka ,,Gregorák“
vzhledem k tomu, že v posledních letech se v Droždíně pouze stromy kácely a nové
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se nesázely, členové KMČ zjistí stav lesů v okolí Droždína vzhledem k velkému výskytu
,,kůrovce“ a letošnímu suchému počasí
Údržba zeleně – KMČ podá požadavek na pravidelné sečení v ulici U Cihelny a ořez
stromu, Ing. Hainc podal požadavek na řešení neudržovaného travnatého porostu na ulici
U Prachárny, dle sdělení MMOl odboru životního prostředí bude vlastník obeznámen
s povinností údržby pozemku
Černá skládka – v ulici Jesenická byla objevena další skládka v tomto roce – řeší p. Prášil,
p. Lochmanová
Veřejné osvětlení – KMČ podá požadavek na přidělání dvou lamp na ulici U Cihelny – podá
Ing. Filipcová
Dětské hřiště – Ing. Hainc podal žádost na nátěr dětského hřiště na ulici Pplk. Sochora
Nové pískoviště pro děti v ulici U Cihelny – po pracovním jednání KMČ navrhla a podala
požadavek na vybudování nového pískoviště pro děti. Dle sdělení MMOl odbrou životního
prostředí bude pískoviště pro děti zřízeno v příštím roce 2016 – řeší Ing. Hainc
Rozsvěcování Vánočního stromu – KMČ uspořádá 6.11.2015 od 15:30 hodin dobrovolnou
brigádu na úklid zeleně kolem školy na ulici Gagarinova pro přípravu na 4.12.2015
(Rozsvěcování stromu a Mikulášské nadílky), dále Ing. Hainc a p. Culek svolají přípravnou
poradu mezi KMČ a SDH Droždín v měsíci listopadu 2015 k organizaci a přípravě. Ing. Hainc
zjistí stav žárovek na výzdobu stromu a zajistí TSMO na jejich umístění
Tříděný odpad – z důvodu nedostačující kapacity kontejneru na papírový odpad byl podán
požadavek na dodání dalšího kontejneru na ulici Gagarinova a U Cihelny – podal Ing. Hainc
Oprava bojleru pro klub seniorů a revize plynového kotle – 30.9.2015 proběhla oprava
bojleru a 2.10.2015 proběhla revize plynového kotle – řeší p. Prášil, Ing. Hainc
Situace na cvičišti SDH – p. Culek obeznámil KMČ se situací a stavem na cvičišti
SDH Droždín – probíhají dokončovací práce a údržba zeleně, práce se zdrželi vlivem
vytopení hasičské zbrojnice
Topná sezóna – KMČ dne 5. 10. 2015 projednala a následně odsouhlasila podnět
spoluobčanů, aby během topné sezóny nedocházelo k ohrožení bezpečí ostatních občanů
nevhodným spalováním tuhých paliv v kotlích, nejen v domácnostech. KMČ vyzývá občany
k vzájemné ohleduplnosti a respektování ochrany ovzduší – výzvu společně s informačním
letákem o správném topení doručí členové KMČ do schránek občanům v Droždíně v
průběhu měsíce října 2015. (Výzva je přílohou č. 1 na www.olomouc.eu)

Došlá pošta
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení a úklidu v Droždíně v měsíci říjnu,
informace ve vývěsce na ulici Gagarinova
Faktura za opravu pomníku – KMČ obdržela od SDH Droždín fakturu za opravu pomníku
Došlá elektronická pošta
pí. Ulrichová – stížnost na dopravu kolem školy na ulici Gagarinova – KMČ na svém
zasedání 5.10.2015 projednala s odsouhlasila odpověď na vyjádření k této stížnosti – zašle
Ing. Hainc (odpověď je přílohou č. 2 tohoto zápisu na www.olomouc.eu)
p. Suchý – dotaz na řešení propadlého chodníku v ulici Jesenická – Ing. Hainc zaslal
informace z místního šetření, v průběhu října proběhne nacenění možné opravy v příštím
roce 2016
pí. Misterová – zaslala informace o Junior klubu – informace byly předány do místního
rozhlasu k vyhlášení
4. Požadavky hostů:
p. Arnošt a p. Hloušek – strážníci městské policie Olomouc odpovídali na otázky KMČ
v oblasti bezpečnosti a možnosti řešení situací v Droždíně, p. Stejskal za KMČ podal
požadavek na řešení dopravní situace v kritických místech ulice Horní Úlehla, Ing. Hainc za
KMČ podal požadavek na řešení situace s odstaveným autem na ulici Hany Kvapilové, dále
vznesl požadavek na umístění preventivního měřícího radaru v ulici U Cihelny, Horní Úlehla
a Vítězství, a požadavek na hlídání bezpečného pohybu dětí u školy na ulici Gagarinova
p. Werner – vznesl požadavek, na opravu poklopu kanálů v ulici U Cihelny – Ing. Hainc podá
žádost na opravu MMOl odboru dopravy
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p. Utíkal – vznesl požadavek na vyřešení nebezpečného výjezdu z ulice Na Kopci do ulice
Horní Úlehla – Ing. Hainc podá požadavek na řešení situace prostřednictvím MMOl odboru
dopravy Správě silnic Olomouckého kraje
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
2. 11. 2015 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín
Připomínáme spoluobčanům:
Sběrová sobota proběhne v Droždíně 10.10.2015 od 8:00 do 13:00 hodin u hasičské
zbrojnice.
Komise městské části vyzývá občany k vzájemné ohleduplnosti a respektování
ochrany ovzduší
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 19:40 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)
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Příloha č. 1

Výzva ochrany ovzduší
Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín dne 5. 10. 2015
projednala a následně odsouhlasila podnět spoluobčanů, aby
během topné sezóny nedocházelo k ohrožení bezpečí ostatních
občanů nevhodným spalováním tuhých paliv v kotlích, nejen
v domácnostech.
Vyzýváme Vás tímto, jako spoluobčany naší městské části,
abyste v průběhu topné sezóny nespalovali nevhodný odpad
a nepřispívali tak ke znečištění ovzduší v Droždíně a jeho okolí.
Jedná se především o spalování plastů, dřevních hmot a hmot
na bázi dřeva spojených lepidly, odpad určený k likvidaci jiným
způsobem než topením a další nebezpečný a infekční odpad,
který může při spalování způsobovat zdravotní problémy.

Komise městské části vyzývá občany k vzájemné
ohleduplnosti a respektování ochrany ovzduší.

Děkujeme!
Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
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Příloha č. 2
Dobrý den Vážená paní Ulrichová,
odpovídám Vám jménem Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín na Váš e-mail
ze dne 18. 9. 2015 a k Vaším bodům v e-mailu odpovídám následující:
1. Vymezení veřejných prostranství jakož i koncepce dopravní infrastruktury jsou obsaženy
v platném územním plánu města Olomouce, který byl schválen v loňském roce.
Na území městské části Olomouc – Droždín není vydána podrobnější územně plánovací
dokumentace a podklady; tudíž se všichni řídíme platným územním plánem. Podrobnější
dokumentace, které by Vámi zmiňovanou lokalitu a Vámi vnímaný problém upravovaly,
nejsou v územním plánu zmíněny ani vymezeny k pořízení. Připomínám, že územní plán je
opatřením obecné povahy podle správního řádu a z jeho povahy vyplývá, že byl náležitě
projednán a všichni, kteří mají právní zájem, měli zákonem danou možnost se v procesu
jeho přípravy k jeho podobě vyjádřit.
2. Autobusovou linku č. 11 provozovanou Dopravním podnikem města Olomouce využívají
zejména děti školního věku. Stání, zastavení či parkování aut v prostoru kolem školy je
v kolizi s předpisy. Komise městské části podnikla kroky ke zlepšení situace, ale není
oprávněna konat tam, kde mají konat orgány státu, případně samosprávou k tomu zřízené
instituce.
3. Hasičská zbrojnice je sídlem sboru dobrovolných hasičů v Droždíně a je tudíž součástí
a složkou integrovaného záchranného systému města Olomouce i Olomouckého kraje.
Předpokládám, že není ničím zájmem snižovat akceschopnost jakékoliv složky
integrovaného záchranného sytnému, ba naopak, by měly všechny kroky vést k posilování
akceschopnosti a vybavenosti a z důvodů udržitelného rozvoje navazovat na již vybudované
prvky. Hasičská zbrojnice je umístěna v jádru Droždína a u nádrže s vodou. Komise nevidí
žádný důvod k přestěhování zbrojnice, kterou vybudovali generace předků.
4. Droždín, jako vitální a kvalitní část města Olomouce, se rozvíjí a rozrůstá. Většina nových
obyvatel respektuje charakter a stav „obce“, kvůli němuž se do Droždína nestěhovávají.
Automobil je nedílnou součástí dnešního způsobu života většiny obyvatel. To je fakt,
ať se nám to líbí více či méně. Provoz, parkování, údržbu a další náležitosti související
s provozem automobilů (jak individuální tak veřejné dopravy) upravují příslušné právní
předpisy a právní řád České republiky. Komise řešila a řeší složitou situaci v jádru Droždína,
ale postupuje tak, aby byly respektovány práva a právní nároky všech dotčených stran
(včetně nedotknutelnosti soukromého vlastnictví a práva na jeho ochranu) a aby výsledný
stav co nejvíce přispěl ke zlepšení života místních spoluobčanů a samozřejmě podpořil
rozvoj základního školství v „obci“ a v neposlední řadě bral zřetel na ochranu a zdraví
obyvatel.
Věřím, že podpoříte snahy Komise.

S pozdravem
Ing. Bc. Rostislav Hainc
předseda KMČ č. 2 Olomouc - Droždín

