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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 2. 11. 2015 

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

Omluveni za KMČ: p. Culek 

Hosté dle prezenční listiny: p. Milan Brablík (starosta SDH Droždín), JUDr. Zora Krejčí 
(jednatelka Matice svatokopecké), Ing. Pavel Oslík (zastupitel obce Samotíšky), p. Daniel 
Bednařík (člen farní rady Svatého Kopečka)  
 

Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 5. 10. 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 5. 10. 2015 

Splněno 
 

3.  Jednání KMČ:  
Doprava 
Snížení rychlosti Dolní Úlehla – KMČ projednala na základně požadavku občanů možnost 
snížení rychlosti v ulici Dolní Úlehla z důvodu bezpečnosti. KMČ podá návrh na snížení 
rychlosti na 30 km/h  v dané části ulice – podá Ing. Hainc 
Místní šetření na křižovatce u mostu v ulici U Cihelny – Pplk. Sochora – dne 22.10.2015 
proběhlo místní šetření se zástupcem Správy silnic Olomouckého kraje p. Lounem, se 
zástupcem MMOl odboru dopravy p. Šulcem, za KMČ Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová, p. 
Prášil. Dle sdělení p. Louna by měla být provedena na jaře 2016 oprava části mostu. 
Zástupci KMČ požádali o umístění značek ,,Zákaz vjezdu vozidel nad 19 t „ na křižovatkách 
před Droždínem (stávající značky jsou umístěny na mostě v Droždíně). KMČ bylo 
doporučeno projednání stávající situace křižovatky s PČR – řeší Ing. Hainc 
Místní šetření ulice Myslivecká, Jesenická, Horní Úlehla – dne 22.10.2015 proběhlo 
místní šetření se zástupcem MMOl odboru dopravy p. Šulcem, za KMČ Ing. Hainc, Mgr. 
Lochmanová, p. Prášil. Řešil se stav komunikace horní části ulice Myslivecká – směr Svatý 
Kopeček (dochází k naplavování štěrku a zeminy do dolní části ulice, komunikace je 
poškozená a dochází k částečnému odkrývání kanalizace). Mgr. Lochmanová podá žádost 
na dovoz asfaltu na zajištění havarijního stavu komunikace. V horní části ulici Jesenická  
KMČ upozornila zástupce MMOl odboru dopravy na stávající stav nezákonného umístění 
předmětů zasahujících do vozovky, které ohrožují uživatele komunikace. KMČ žádá odbor 
dopravy o řešení stávající situace. V ulici Horní Úlehla proběhlo zjištění stavu chodníku pro 
úpravu na bezbariérový. Požadavek by měl být řešen v roce 2016   
Pracovní jednání KMČ v ulici Vítězství a Hany Kvapilové – KMČ  za účasti Ing. Hainc,  
Ing. Filipcová, p. Stejskal. Řešil se stav dopravní situace v ulici Vítězství, chybějící chodník, 
přechody pro chodce a dopravní značení (úprava rychlosti, dopravní zrcadlo). KMČ na svém 
zasedání se k výstupu z pracovního jednání vrátila a projednala možnost žádosti v roce 2016 
na vypracování studie k řešení stávající nevyhovující situace. Dále KMČ podá požadavek na 
umístění dopravního značení ,,nad 3,5 t vjezd zakázán s dodatkem mimo dopravní obsluhy“ 
– podá Ing. Hainc. V ulici Hany Kvapilové se na požadavky občanů řešila situace 
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s parkováním v nepřehledných místech ulice. KMČ projednala a navrhuje možnost 
jednosměrné ulice s úpravou parkování – bude projednáno s dotčenými občany  
– řeší Ing. Hainc, Ing. Filipcová  
Dopravní značení Turečkova – bude přidělána dopravní značka ,,dej přednost v jízdě“ při  
vjezdu na ulici U Cihelny – řeší p. Stejskal 
Dopravní značení Ke Stromkům – KMČ podá žádost na umístění značky ,,zákaz stání“ 
z jedné strany ulice – podá Ing. Filipcová 
Dopravní zrcadlo na ulici U Cihelny a Pplk. Sochora – dle sdělení MMOl odboru dopravy 
bylo umístění zrcadla kladně projednáno, odbor dopravy zpracuje dokumentaci a projedná 
se zástupcem vlastníka komunikace – řeší Ing. Hainc 
Zákaz stání v blízkosti zastávek MHD – dle sdělení MMOl odboru dopravy – 
umístění/vyznačení zákazu stání v blízkosti zastávek bude řešeno s zástupcem vlastníka 
komunikace a policií ČR na místě samém – řeší Ing. Hainc 
Umístění informativní značky – KMČ projednala a odsouhlasila návrh na vytvoření značky 
s názvem potoku Adamovka pro umístění na most v ulici U Cihelny – Pplk. Sochora – řeší 
Ing. Hainc. V ulici Myslivecká u sběrového místa pro chataře chybí informační značka. KMČ 
podá žádost o její umístění  – podá Mgr. Lochmanová 
Měření radarem – KMČ projednala a následně odsouhlasila využití možnosti zapůjčení 
radaru na měření průměrné rychlosti jedoucích aut v kritických místech Droždína pro 
následné vyhodnocení (ulice U Cihelny, Horní Úlehla, Vítězství, Pplk. Sochora) – žádost 
podá Ing. Hainc 
Výdaje – tisk výzev ochrany ovzduší a zápisu 230,- Kč, barva na dotření zábradlí na ulici 
Horní Úlehla 185,- Kč, benzín a olej do křovinořezu pro pracovníka TSMO 171,- Kč, struna 
do křovinořezu 280,- Kč, vázaná kytice k pomníku ke státnímu svátku 28. října 600, Kč, 
šanony a pořadač do místnosti detašovaného pracoviště pro potřeby KMČ 265,- Kč  
Převzetí opravených chodníků a komunikací – Ing. Hainc za KMČ dne 9.10.2015 převzal 
opravené chodníky a komunikace od TSMO zastoupené p. Čechem 
Nacenění opravy chodníků – dne 16.10.2015 proběhlo měření poškozených chodníků  
na ulicích U Prachárny, U Cihelny, Horní Úlehla, Jesenická, V Rynkách zástupcem TSMO  
p. Čechem a za KMČ Ing. Hainc. Následně budou vybrané chodníky naceněny a zaslány 
KMČ 
Čištění kanalizace – Ing. Hainc podal žádost na pročištění kanalizace na MMOl odbor 
majetkoprávní. Dle sdělení Moravské vodárenské a.s. bylo prováděno tlakové čištění  
a monitoring kanalizační sítě na podzim 2013, další čištění se plánuje po třech letech 
Veřejné osvětlení – KMČ projednala nahlášení poruch lamp veřejného osvětlení v ulicích 
Droždína. Ing. arch. Daněk nahlásil poruchy a chybějící kryty na ulic U Kříže – řeší Ing. 
Filipcová. Požadavek na odstranění zeleně na lampě na ulici Myslivecká – podá Ing. Hainc 
Čištění rybníka – dle sdělení MMOl odboru majetkoprávního z důvodu negativního výsledku 
rozboru sedimentů se bude provádět opětovná analýza rozboru a následně se bude věc dále 
řešit – řeší Ing. Hainc 
Lavička na zastávce MHD – v říjnu byla umístěna nová lavička na zastávce Droždín, Dolní 
konec pro potřeby seniorů a dětí jedoucí spojem č. 11 
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 vánočního stromu a mikulášské nadílky). Členové KMČ doručí pozvánky 
občanům do schránek po 17.11.2015 
Počet obyvatel – počet obyvatel v městské části Droždín ke dni 9.10.2015 je 1 298 obyvatel  
Tříděný odpad (oleje) – dle sdělení MMOl odboru životního prostředí jsou zatím kontejnery 
na třídění olejů umístěny v jiných městských částech jako pilotní projekty na zkoušku. 
V Droždíně se v tomto roce zatím neplánuje umístění kontejneru na oleje. KMČ podá 
požadavek na případné rozšíření možnosti třídění olejů v dalších letech – podá Ing. Hainc 
Sběrové místo odpadu pro chataře Jesenická – KMČ zašle návrh na přesunutí místa  
na ukládání odpadu pro chataře v ulici Jesenická – řeší p. Prášil, Ing. Hainc. KMČ projednala 
a odsouhlasila nátěr ohrady v ulici Jesenická a Myslivecká na ukládání odpadu na jaro 2016 



Komise městské části č. 2  Olomouc – Droždín 
 

 

Oprava kříže – Na ulici Pplk. Sochora a Elišky Junkové probíhá restaurování kříže. Památky 
místního významu. KMČ na svém zasedání projednala a navrhla, aby se do programu 
Droždínských hodů v roce 2016 přidalo posvěcení opraveného kříže dne 27.3.2016,  
Ing. Hainc navrhne termín, pozve zástupce města Olomouce a biskupa Mons. Josefa 
Hrdličku na posvěcení kříže na Droždínské hody 2016. KMČ navrhuje v blízkosti 
zrestaurovaného kříže zasadit strom  
Nové vývěsky – 2.11.2015 proběhla instalace nových vývěsek na ulici Gagarinova u 
zastávky MHD a na ulici Dvorského na Droždínské zatáčce. Stanoviště na ulici Gagarinova 
KMČ se přesune do horní části nových vývěsek a uvolněná vývěska bude sloužit pro potřeby 
klubu seniorů. Druhá nová vývěska na informace KMČ. Nová vývěska na Droždínské 
zatáčce bude sloužit pro informace KMČ a pro spolky a organizace v Droždíně. Prosíme 
zástupce organizací a spolků v Droždíně, aby kontaktovali předsedu KMČ ohledně zapůjčení 
nového klíče od vývěsky 
Nové světlo v areálu MŠ Droždín – KMČ podá požadavek občanů na umístění světla 
v areálu MŠ Droždín pro potřeby klubu seniorů, KMČ a knihovny – podá Ing. Hainc 
Zimní údržba – TSMO rozmístili nádoby se štěrkem na vybraných kritických místech 
Droždína   
Veřejná knihovna na zastávce HMD – KMČ osloví organizaci a podá žádost o možnost 
umístění veřejné knihovny do zastávky Gagarinova, směr Bystrovany pro volné zapůjčování 
knih – řeší Ing. Hainc 
Tříkrálová sbírka -  hledají se zájemci, kteří by chtěli koledovat během Tříkrálové sbírky 
České Charity, v případě zájmu kontaktujte kteréhokoliv člena KMČ do 15.12.2015  
Došlá pošta 
Žádost o sdělení stanoviska k darování nemovitých věcí – KMČ souhlasí s darováním 
nemovitých věcí (7pro/0proti/0 zdržel se) převod z vlastnictví Olomouckého kraje do 
vlastnictví statutárního města Olomouce části pozemku parc. č. 1188 ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 1188/2, 1188/3,, 1188/4, 1188/5 o celkové výměře 8 110 m2 v k.ú. Droždín 
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí – p. Bc. Peter Zenka a pí. Marie 
Pospíšilová žádají o prodej parc. č. 1123/1 orná půda o výměře 265m2 v k.ú. Droždín za 
účelem pěstování zemědělských plodin a sjednocení se zbytkem zahrady. KMČ nesouhlasí 
s prodejem (3pro/4proti/0zdržel se)  
Faktura za opravu pomníku – KMČ obdržela od SDH Droždín fakturu za opravu pomníku 
Došlá elektronická pošta 
pí. Andrýsková – zaslala informace o konání výstavy vyšívaných obrázků a vánočních 
dárků v Samotíškách ve dnech 26. – 29. 11. 2015 
4. Požadavky hostů: 
pí. JUDr. Krejčí, p. Ing. Oslík, p. Bednařík  – seznámili KMČ s dodržováním ochranných 
pásem v k.ú. Samotíšky, Svatý Kopeček a Droždín. KMČ sdělila hostům, že v této situaci by 
mělo proběhnout setkání, kde by byla možnost se s danou situací blíže seznámit. KMČ 
projednala a odsouhlasila: Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín podporuje snahu o 
zachování ochranných pásem baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku 
p. Brablík – vznesl požadavek na možnost zapnutí rozhlasu během lampionového průvodu, 
který pořádá SDH Droždín dne 13.11.2015 od 17:00 hodin u hasičské zbrojnice. KMČ 
navrhuje nejdříve zjištění možnosti veřejné produkce. Je potřeba mít nahlášeno na 
ochranném svazu autorů. Dále p. Brablík dal na vědomí, že 7.11.2015 od 10:00 hodin 
pořádá SDH Droždín sběr kovového šrotu.  
5. 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 mimořádně v pondělí  
30. 11. 2015 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín 
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Připomínáme spoluobčanům: 
Komise městské části pořádá v pátek 6. 11. 2015 od 15:30 hodin dobrovolnickou 
brigádu na přípravu pro Rozsvěcení Vánočního stromu a Mikulášskou nadílku 
Komise městské části srdečně zve na Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášskou 
nadílku v pátek 4. 12. 2015 v 17:00 hodin 
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 19:58 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)   
  
 

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

