Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
ze dne 4. 1. 2016
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, Ing. arch. Daněk, Ing. Filipcová,
p. Prášil, Mgr. Lochmanová
Omluveni za KMČ: p. Culek, Mgr. Pelikán, p. Stejskal
Hosté dle prezenční listiny:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 30. 11. 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 30. 11. 2015
Splněno
3. Jednání KMČ:
Doprava
Přechody pro chodce – KMČ podá požadavek na úpravu přechodů pro chodce v Droždíně
a možnou realizaci opravy – podá Ing. arch. Daněk, Ing. Hainc, p. Prášil
Měření rychlosti – v prosinci proběhlo měření rychlosti na ulici Vítězství a Horní Úlehla.
Během ledna budou měřeny další vybrané úseky komunikací v Droždíně. Až po skončení
celkového měření ve všech vybraných ulicích budou zveřejněny výsledky, tak aby nedošlo
k ovlivnění výsledků následujících měření – řeší Ing. Hainc
Noční linka autobusu – KMČ na svém zasedání projednala a odsouhlasila možný návrh na
opětovné zavedení noční linky č. 11, která jezdila přes Droždín. Důvodem je, že studenti
z tanečních, lidé z koncertů a plesů z Olomouce se nemají kromě taxi služby jak dostat do
Droždína a ostatních městských část v okolí. Dalším faktorem je, že zvláště studenti vracející
se ze společenské akce se vrátí v určitou hodinu, kdy autobus přijede a zvýší se tak
bezpečnost obyvatel – podá Ing. Hainc
Optimalizace MHD – 9. 12. 2015 za účasti vše h předsedů KMČ, zástupců MMOl, náměstka
primátora RNDr. Aleše Jakubce Ph.D., pracovníků MMOl, odboru dopravy a firmy zabývající
se monitoringem cestujících v MHD byla představena optimalizace MHD v Olomouci. Linky
č. 15 se týká změna od nádraží ve směru do Černovíra, kde jsou některé spoje zrušeny. Do
Droždína zůstávají všechny linky zachovány. Přibyla nová zastávka na znamení a to
Bystrovany Lidl – sklad v určitých spojích
Umístění značky STOP v Ulici Horní Úlehla – v ulici chybí značka při výjezdu z boční ulice
ve směru na Bukovany. KMČ podá žádost na přidělání značky – podá p. Stejskal, Ing. Hainc
Požadavek na umístění svodidel – KMČ projednala a odsouhlasila návrh občanů na
přidělání svodidel v ulici Vítězství v horní části ulice. Silnice je v tomto úseku velmi
nebezpečná jak pro chodce tak motoristy – žádost podá Ing. Hainc
Zimní údržba – KMČ na svém zasedání projednala aktuální situaci se zimní údržbou a došla
k závěru, že údržba chodníků v Droždíně je prováděna kvalitně a díky manuálnímu odklízení
a ošetření chodníků nedochází k devastaci chodníků těžkou technikou a úklid je ekologický.
Problém nastává se situací na vozovkách a v ulicích, kde není sníh odhrnován a silnice
nejsou ošetřovány, zvláště v horní části Droždína. KMČ požaduje nápravu při odklízení
komunikací – řeší Ing. Prášil
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Plán investic – 8. 12. 2015 se členové všech KMČ za účasti zástupců MMOl náměstků
primátora Mgr. Filipa Žáčka, RNDr. Ladislava Šnevajse, PhDr. Pavla Urbáška, vedoucích
odborů MMOl a hostů zúčastnili prezentace a byli seznámeni s plánem investic pro rok 2016.
Za KMČ Droždín se účastnil Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová, p. Prášil. Byly představeny
projekty na přípravu a realizaci oprav a staveb v Olomouci. V této věci byla při prezentaci
zmíněna oprava kapličky sv. Anny na Staré cestě a oprava kříže směrem do Bukovan. Při
prezentaci se řešili v diskusi opravy komunikací, opravy přechodů, prodloužení tramvajové
tratě směrem na Nové Sady, oprava Třídy 1. Máje, budování protipovodňových opatření na
řece Moravě a oprava mostů na Masarykově Třídě a na ulici Komenského v Olomouci
Nové lavičky – Na požadavky občanů se KMČ zabývala a projednala možné návrhy
umístění laviček zvláště pro seniory a rodiny s dětmi. KMČ projednala a odsouhlasila
možnost umístění lavičky na ulici U Prachárny – dolní část kde je možnost relaxace a
odpočinku s výhledem na Jeseníky a Svatý Kopeček. Další místo je na ulici Gagarinova u
MŠ – pro využití klubu seniorů nebo při pořádání kulturních a společenských akcí. Ulice Pplk.
Sochora u přechodu pro chodce – zvláště pro seniory chodící na autobus či do obchodu.
Další místa KMČ bude během roku vytipovávat. Žádost podá Ing. Hainc
Výsadba nový stromů – KMČ na svém zasedání projednala a následně odsouhlasila
žádost o vysazení nových třešní v ulici Akátová a Dolní Úlehla. Stromy jsou zde již staré,
historicky zde jsou třešně, které využívají děti i občané Droždína. – řeší Ing. Hainc
Zjištění stavu věcí za uplynulý rok 2015 – členové KMČ zjistí a projednají rozpracované a
rozjednané případy ve věcech dopravy, bezpečnosti, zeleně, MHD, veřejného osvětlení,
sběrových sobot a dalších požadavků občanů, kterými se KMČ zabývala a řešila v uplynulém
roce 2015, tak aby se zjistil stav věcí a mohly se tyto případy dořešit a obeznámit občany se
stávající situací
Sloupy elektrického osvětlení v ulici Gagarinova u obchodu – v roce 2013 došlo
k úpravě a vybudování nových lamp v této části ulice. Doposud nebyly staré sloupy
odstraněny – požadavek na zjištění stavu podá Ing. Hainc
Veřejné osvětlení – Coop Jednota v Droždíně požaduje přidělání světla ke vchodu
u obchodu. KMČ projednala tento návrh a navrhuje schůzku se členy KMČ, zástupci MMOl a
s představiteli obchodu CooP Jednota Uherský Ostroh, kterým pozemek patří, zda by
nechtěli využít prostor před obchodem pro vybudování dětského hřiště nebo herních prvků,
aby se místo využilo pro děti - řeší Ing. Hainc. Požadavek občanů na umístění lampy na ulici
Vítězsvtí – KMČ se zabývala tímto požadavkem. Ing. Hainc, Ing. Filipcová,
Mgr. Lochmanová, p. Prášil provedou místní šetření a pozvou dotčené občany. Požadavek
na umístění lamp veřejného osvětlení na ulici Jesenická – v této ulici je problém s přívodem
elektrického proudu a bezpečnou vzdáleností umístění lamp veřejného osvětlení od vozovky.
KMČ v březnu 2016 provede v místě místní šetření v této věci, vyhodnotí a následně zvolí
postup.
Opravené studny – v prosinci 2015 byly opraveny studny v ulici Horní Úlehla, Gagarinova
a Myslivecká pro potřeby občanů a pracovníka TSMO. Voda není pitná, pouze užitková.
Na požadavky a stížnosti občanů KMČ podá reklamaci na provedení opravy studny v ulici
Myslivecká – podá Ing. Hainc
Zabezpečení budovy – v prosinci 2015 došlo ze strany majitele k zabezpečení budovy
v ulici Ggarinova, naproti ZŠ Droždín, aby se do budovy nedostaly děti. Stále, ale hrozí riziko
pádu skla z oken a zranění kolemjdoucích. V ulici Vítězství zatím k zabezpečení nedošlo.
Dalším rizikovým objektem je dům v ulici Jesenická – žádost o výzvu podá Ing. Hainc
Čištění rybníka a oprava hráze – čištění rybníka proběhne od dubna 2016 do září 2016 dle
sdělení MMOl, odbor majetkoprávní. KMČ navrhuje ve spolupráci s SDH Droždín setkání
spoluobčanů při výlovu rybníka v dubnu 2016 – dále v jednání. Po vyčištění nádrže a opravy
hráze, by měl rybník zůstat v zimě 2016/2017 vypuštěný a vyvápněný. Po napuštění budou
do rybníka vráceny ryby – řeší Ing. Hainc
Rozvoz jídla, pizzy a občerstvení z Olomouce – firmy nabízející rozvoz jídla a pití po
Olomouci zdarma – v telefonu nebo na místě případně při zpětné komunikaci se často
občané dozvědí, že do městské části Droždín je za tuto službu příplatek. Firmy toto často
neuvádí při nabídce svých služeb a zákazník (občan) se to dozvídá často až při placení.
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Droždín je součástí Olomouce a KMČ považuje toto jednání firem jako klamání spotřebitele.
Ing. Hainc se s tímto podnětem obrátí na MMOl s otázkou jak věc dále řešit
Svoz bioodpadu – proběhne 22. 1. 2016
Sběrové místo odpadu pro chataře na ,,Staré cestě“ – KMČ projednala na svém
zasedání problém se sběrovým místem na Staré cestě, místo není úplně vhodné. Členové
KMČ budou zjišťovat jiné stanoviště. V blízkosti se tvoří černé skládky a sloupek označující
místo pro uložení odpadu vandalové rozhazují po okolí
Sběrové místo odpadu pro chataře na ulici Jesenická – dle stížností občanů na vybrané
místo pro budoucí odkládání odpadu chatařů se KMČ zabývala podnětem k vybranému
místu na ukládaní odpadu. KMČ souhlasí se svým stanoviskem a vybraným místem pro
umístění odpadu chatařů na vybraném místě z bezpečnostních, praktických a finančních
důvodů – řeší Mgr. Lochmanová, p. Prášil, Ing. Hainc
Vybudování stezek v Droždíně a okolí – KMČ na svém zasedání projednala možnost
zjištění informací pro případnou realizaci vybudování naučných stezek vztahující se k určitým
místům v Droždíně a okolí. Jde především o pověsti a příběhy k jednotlivým místům,
p. Smejkal ze Samotišek se touto problematikou zabýval. Ing. Hainc se zeptá rodiny
p. Smejkala, zda by byla možnost zapůjčit a využít toto kulturní dědictví pro další generace
pro osvětu a přiblížení jednotlivých míst v Droždíně a okolí
Fotbalové branky za dětským hřištěm – jsou na zimní obchodí schovány, na konci března
2016 budou opět k dispozici na travnatém plácku za dětským hřištěm na ulici Elišky Junkové
Droždínské hody 2016 – proběhnou v neděli 27. 3. 2016. Místo pobožnosti u kapličky
sv. Anny letos proběhne v 15:00 hodin posvěcení kříže biskupem Mons. Josefem Hrdličkou
na ulici Pplk. Sochora. Roznášení pozvánek na Droždínské hody proběhne 13. a 14. 2. 2016
Rozsvěcování vánočního stromu – Ing. Hainc poděkoval všem zúčastněným členům KMČ
za pomoc při organizování celé akce. KMČ dále na svém zasedání projednala a odsouhlasila
termín příštího Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášské nadílky na 2. 12 .2016
Výroční valná hromada SDH Droždín – Ing. Hainc se zúčastní v sobotu 9. 1. 2016 výroční
valné hromady SDH Droždín za KMČ
Tříkrálová sbírka - Tradiční Tříkrálová sbírka České charity proběhne v Droždíně v neděli
10. 1. 2016 od 10:00 hodin. Sraz koledníků v 10:00 hodin u hasičské zbrojnice u rybníka.
Kostým a hudební nástroj vítán. Zveme všechny děti i dospělé do zapojení. Možnost
zapůjčení kostýmu.
Ples FBC Droždín – FBC Droždín Vás srdečně zve na tradiční společenský florbalový ples
FBC Droždín, který se uskuteční v pátek 15. 1. 2016 od 19:00 hodin.
Došlá pošta - nebylo nic doručeno
Došlá elektronická pošta – pí. místostarostka Šubrtová hledá rodáka z Tovéře, bydlícího v
Droždíně z důvodu pořádání srazu rodáků v roce 2016 v Tovéři. Ing. Hainc předal kontakt
hledané osobě, aby se pí. místostarostce ozvala a mohla se zúčastnit. Jméno se z důvodu
ochrany osobních údajů v tomto případě neuvádí
4. Požadavky hostů:
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 v pondělí
1. 2. 2016 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín
Komise městské části prosí všechny spoluobčany, zvláště z horní části Droždína, aby
v době zimní údržby neparkovali v úzkých místech ulic. Údržba komunikací nemůže
následně projet ulicí. Děkujeme
Dále prosíme, aby lidé neparkovali na místech, která k tomu nejsou určena. Děkujeme
Jednání bylo ukončeno ve 19:15 hodin
Zapsal: Ing. Bc. Rostislav Hainc

Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
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)

