Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
ze dne 2. 2. 2016
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, Ing. Filipcová, p. Prášil,
Mgr. Lochmanová, p. Stejskal
Omluveni za KMČ: p. Culek, Ing. arch. Daněk, Mgr. Pelikán
Hosté dle prezenční listiny: p. Karel Vágner
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 4. 1. 2016
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 4. 1. 2016
Splněno
3. Jednání KMČ:
Doprava
Dolní Úlehla zóna 30 km/h – dle sdělení MMOl odboru dopravy bude probíhat zjišťovací
řízení na ulici Dolní Úlehla a průjezdnost této ulice v její zadní části – řeší Ing. Hainc
Dopravní zrcadla – dle sdělení MMOl odboru dopravy probíhají přípravná řízení pro
umístění zrcadel, o které KMČ zažádala v uplynulém roce. Týká se ulic U Cihelny, Pplk.
Sochora, Horní Úlehla, Vítězství, Jesenická – řeší Ing. Hainc, p. Prášil, Mgr. Lochmanová
Snížení rychlosti Elišky Junkové – dle sdělení MMOl odboru dopravy, dopravní policie ČR
přehodnotila své stanovisko v ulici a místo obytné zóny bude v ulici přidělán příční práh a
rychlost snížena na 30 Km/h – řeší Ing. Hainc
Zastávka MHD v Ulici Horní Úlehla – je potřeba, aby vlastník nevyužívané zastávky
převedl chodník a zastávku do vlastnictví MMOl do 31. 5. 2016, aby zastávka mohla být
obsluhována od prosince 2016 a zahrnuta do nového jízdního řádku – řeší Ing. Hainc. KMČ
na svém příštím zasedání projedná a případně navrhne název pro budoucí zastávku na ulici
Horní Úlehla směr Bukovany
Noční linka autobusu č. 11 – dle sdělení MMOl odboru dopravy se v současné době
neplánuje přidat spoj po 1:00 hodině ranní do Droždína z důvodu časové návratnosti
autobusu do vozovny a ranního výjezdu, který musí být již ve 4:00 hodiny ráno.
Z ekonomického hlediska se upřednostňuje doprava přes den – řeší Ing. Hainc
Meziměstská linka směr Šternberk – KMČ se na svém zasedání zabývala požadavky
občanů na prodloužení linky směr Šternberk z důvodu dojíždění studentů do Šternberka na
gymnázium. Ing. Hainc projednal záležitost na MMOl odboru dopravy a KMČ připraví žádost
na dopravní společnost Arriva a další společnost, pro požadavek k závleku autobusu č. 793
směr Šternberk – podá Ing. Hainc. Ing. Filipcová provede analýzu počtu osob, které jezdí ve
směru na Šternberk z Droždína a využívají ranní spoj 6:55 odjezd ze Samotíšek a 13:45 a
15:05 příjezd do Samotíšek.
Umístění značky na ulici Horní Úlehla – dle sdělení MMOl odboru dopravy bude v místě
provedeno šetření s dopravní policií a dle výsledků šetření bude přidáno patřičné dopravní
značení ve výjezdu z ulice směrem na Bukovany – řeší Ing. Hainc
Požadavek na umístění svodidel ulice Vítězství – Ing. Hainc podal požadavek za KMČ na
umístění svodidel. Dle sdělení MMOl odboru dopravy dojde k prošetření místa a
vyhodnocení situace pro případné umístění svodidel. KMČ v této věci bude dále jednat.
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Pracovní jednání skupiny k cyklostezce Samotíšky – Droždín – Bystrovany a
navazující trasy – Jednání proběhlo v Droždíně v areálu MŠ 21. 1. 2016 za účasti členů
KMČ Ing. Hainc – předseda KMČ, Ing. Filipcová, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal za
MMOl Ing. Losert – cyklokoordinátor, Ing. Smítal RARSM – projektant, Ing. Gloser – starosta
obce Samotíšky, Ing. Vágnerová – starostka obce Bystrovany, p. Majer starosta obce Tovéř.
Na jednání se řešila možná výstavba, časový harmonogram, potřebné kroky k realizaci a
přípravy k projektu. Dále se řešilo vedení cyklostezky, na kterém se všechny zúčastněné
strany shodly. Dle sdělení MMOl p. Ing. Loserta by se mohlo s výstavbou cyklostezky začít
v roce 2019. Do té doby musí být připraveny projektové dokumentace, schválená trasa,
vyřešené pozemky a okolní obce, by měly mít cyklostezku zavedenou v uzemním plánu.
Olomouc má připravené kroky pro tento rok. V příštím roce by měla KMČ část prostředků
investovat do příprav realizace cyklostezky. Podrobnější zápis z jednání bude zveřejněn na
vývěsce a na webu v příštím zápise v měsíci březnu 2016 z důvodu vyjádření a doplnění
zápisu všemi zúčastněnými stranami – řeší Ing. Hainc
Východní tangenta – Ing. Hainc svolal mimořádné jednání k východní tangentě k vyjádření
se v rámci zahájení zjišťovacího řízení k EIA k akci ,,I/46 Olomouc – východní tangenta“ na
21. 1. 2016 – KMČ projednala a probrala body, týkající se k. ú. Droždín a navrhla body
k dalšímu projednávání. Mimořádného jednání se účastnili Ing. Hainc, Ing. Filipcová, Mgr.
Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal. Jednání proběhlo v areálu MŠ Droždín. Vyjádření KMČ je
součástí přílohy tohoto zápisu pod Přílohou č. 1 (naleznete na www.olomouc.eu nebo na
vývěsce na ulici Gagarinova)
Rozpočet KMČ na rok 2016 – Ing. Hainc prezentoval členům KMČ rozpočet, který obdržel
od MMOl odboru vnějších vztahů a informací pro KMČ Droždín. Prostředky pro použití KMČ
jsou pro letošní rok 2016: 150 000,- Kč o 20 000,- Kč více než v loňském roce. Dále 300
000,- Kč pro KMČ z odboru dopravy na opravy komunikací a chodníků. KMČ v březnu 2016
musí předložit předběžný plán činností na rok 2016 na oddělení KMČ a DP MMO
Kamerový systém – 25. 1. 2016 proběhla zkouška systému kamery u hasičské zbrojnice na
sloupu veřejného osvětlení. Dle sdělení městské policie operátor poskytující služby MP
nemá v místě signál. KMČ požaduje, aby se věc vyřešila, aby kamery mohly fungovat i
v jiných městských částech než jen v centru města. Operátor by měl zajistit dostatečný signál
ve všech okrajových městských částech – žádost podá Ing. Hainc
Přesun popelnic na tříděný odpad – KMČ na svém jednání projednala a odsouhlasila
přesun popelnic tříděného odpadu na ,,kov, oblečení, elektronika“ na stanoviště Aldova, kde
je větší prostor pro manipulaci a popelnice nebrání silničnímu provozu. Důvodem je zajištění
bezpečnosti dětí u školy , obchodu a autobusové zastávky a zajištění průjezdnosti autobusu
č. 11 v ranní a odpolední špičce – žádost podá Ing. Hainc
Jarní čištění ulic – KMČ požaduje vyčištění ulic strojním čištěním před konáním
Droždínských hodů – žádost podá p. Prášil
Zimní údržba – KMČ na svém zasedání projednala aktuální situaci se zimní údržbou.
V současné době probíhají práce bezproblémově a dřívější problémy byly vyřešeny – řeší
Ing. Prášil
Výsadba nové zeleně – dle sdělení MMOl odboru životního prostředí je problém s výsadbou
stromů v ulici Pplk. Sochora z důvodu vedení sítí pod zelenými plochami. Ing. Hainc
prezentoval KMČ situační plán, kde vedou sítě. Na ulic Dolní Úlehla by dle sdělení MMOl
odboru životního prostředí měly být vysázeny keře, které měla vysázet firma, umísťující dráty
el. vedení do země. Nebylo tak učiněno. MMOl odbor životního prostředí zjišťuje stav a bude
věc řešit, aby došlo k nápravě – řeší Ing. Hainc. KMČ projednala a odsouhlasila možnost
dosadit zeleň v ulici Gagarinova u školy. Dále se čeká na převedení majetku z ŘSD pod
školou do vlastnictví MMOl, aby se mohla začít řešit studie a možnost úpravy vč. zeleně.
KMČ osloví SDH Droždín za účelem povolení výsadby lípy na pozemku u
zrekonstruovaného kříže na ulici Ppllk. Sochora, který má SDH Droždín ve výpůjčce – žádost
podá p. Culek
Kontrola stavu zeleně - členové KMČ do příštího jednání zjistí stav zeleně v Droždíně
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Nátěr lamp veřejného osvětlení – KMČ na svém zasedání projednala a odsouhlasila nátěr
lamp veřejného osvětlení v ulici Myslivecká a U Cihelny u bytových domů – žádost podá
Ing. Hainc
Oprava studní – dle sdělení MMOl odboru koncepce a rozvoje byla provedena oprava
studní v mechanické části v ulicích Myslivecká, Gagarinova a Horní Úlehla. V dubnu 2016
dojde k opravě reklamované studny na ulici Myslivecká a také kontrola dalších studní, které
byly opraveny, aby nedošlo k ohrožení na zdraví – řeší Ing. Hainc
Výdaje – Tisk zápisu 48,- Kč, Nákup magnetek do vývěsek 140,- Kč.
Návrhy toho, co by z pohledu předsedů KMČ a jejich členů bylo vhodné zlepšit – KMČ
se na svém jednání zabývala společným návrhem předsedů KMČ v Olomouci. Členové KMČ
se vyjadřovali k jednotlivým bodům pro možné zlepšení ve vztahu mezi KMČ a MMOl.
Členové KMČ mají do 14. 2. 2016 zaslat návrhy možných bodů Ing. Haincovi, který je dále
bude řešit s ostatními předsedy KMČ
Vydávání publikací KMČ – Ing. Hainc seznámil členy KMČ s možnostmi a potřebami při
vydávání publikací, které by vydávala KMČ
Aparatura pro potřeby KMČ v Olomouci – KMČ na svém zasedání projednala možnost
zřízení aparatury MMOl odborem vnějších vztahů a informací pro všechny KMČ v Olomouci
a možnost zapůjčení. KMČ se shodla, že by bylo nejrozumnější zakoupit aparaturu menší a
mobilní, tak aby ovládání aparatury bylo jednoduché a nepůsobilo žádnému z členů KMČ
v Olomouci problémy při zapůjčování. V případě zřízení aparatury by KMČ měla zájem o
zapůjčení aparatury během akcí, které pořádá. Týká se 3 -5 akcí KMČ za rok.
Rozvoz jídla, pizzy a občerstvení z Olomouce – dle sdělení MMOl odboru vnějších vztahů
a informací má KMČ podat požadavek na prošetření ke krajskému úřadu v Olomouci, odbor
živnostenský. Pokud někdo s občanů má patřičné důkazy o neinformování spotřebitele, že
se za dovoz do Droždína platí příplatek, prosíme, abyste kontaktovali kteréhokoliv člena
KMČ, tak abychom mohli zjištěné materiály předat dále k šetření – řeší Ing. Hainc
Svoz bioodpadu – proběhne v Droždíně 19. 2. 2016
Droždínské hody 2016 – KMČ na svém zasedání projednala a odsouhlasila příspěvek
na Droždínské hody na zajištění kapely a nákupu materiálu 13 000,- Kč (4 pro/ 0 proti/ 1
zdržel se), které 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
Pálení čarodějnic – KMČ osloví SDH Droždín a požádá o informace k chystané akci
s dotazem, jak může být KMČ součinná při pořádání této akce – podá p. Culek, Ing. Hainc
Došlá pošta
Žádost o sdělení stanoviska k nájmu – nemovitých věcí ve vlastnictví SMOl, část pozemku
parc. č. 790 ostatní plocha o výměře 220 m2 v k. ú. Droždín. KMČ na svém jednání
projednala a KMČ nedoporučuje změnu účelu nájmu předmětné nemovité věci (5 proti/ 0
pro/ 0 zdržel se) KMČ se již k žádosti p. Jiřího Hegera vyjádřila dne 1. 7. 2015
Žádost o sdělení stanoviska ke směně – manželé Opletalovi žádají směnu nemovitých
věcí ve vlastnictví SMOl část. parc. č. 74/12 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú. Droždín
za část parc. č. 1248 orná půda o výměře 2 m2 v k. ú. Droždín a část parc. č. 1248/31 orná
půda o výměře 12 m 2 v k. ú. Droždín ve vlastnictví manželů Opletalových. KMČ na svém
jednání projednala a nesouhlasí se směnou nemovitých věcí (5 proti/ 0 pro/ 0 zdržel se)
Žádost o sdělení stanoviska k nájmu - pí. Ing. Lea Moťková žádá o nájem nemovitých
věcí ve vlastnictví SMOl část parc. č. 477 orná půda o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín za
účelem umístění mobilního domku pro účely klubovny pro děti z okolí. KMČ projednala tuto
žádost a souhlasí s nájmem na 2 roky. (4 pro/ 1 proti/ 0 zdržel se)
Došlá elektronická pošta
Žádost o opravu veřejného osvětlení – p. Onofrej žádá o opravu poškozeného osvětlení
v ulici Bukovanská. Osvětlení se nenachází na pozemcích města. KMČ zjistí možnost opravy
– řeší Ing. Filipcová.
Nabídka vystoupení – Umělecká agentura Gardes nabízí vystoupení, besedu se Zuzanou
Bubílkovou – nabídku předá klubu seniorů Ing. Hainc
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Žádost o úklid a údržbu komunikace – pí. Onofrejová žádá blokové čištění a zimní údržbu
v ulici Bukovanská a K Ďolíčku. Vzhledem k tomu, že ulice nejsou ve vlastnictví MMOl,
nemůže být v těchto ulicích prováděn úklid, ani zimní údržba. KMČ navrhuje obyvatelům
ulice, aby požádali vlastníka komunikací k řešení této situace
TSMO – KMČ byla oslovena při případné pomoci při hledání pracovníka TSMO, který by
v Droždíně prováděl úklidové práce. KMČ na svém zasedání projednala tuto věc a bude
hledat pracovníka pro úklidové práce v Droždíně – řeší p. Prášil, p. Stejskal, Ing. Hainc
4. Požadavky hostů:
p. Karel Vágner obeznámil KMČ s problémem ve vyvážení odpadů pro chataře na Staré
cestě nad Droždínem, kde lidé nezákonně nechávají odpad v zimních měsících. P. Vágner
má trvalé bydliště v chatové oblasti. Platí za vyvážení odpadu pro chataře. Požaduje, aby se
odpad pravidelně vyvážel. KMČ zjistí, zda by p. Vágner neměl mít popelnici a platit za
komunální odpad, když má v místě trvalé bydliště. Uložiště odpadu pro chataře je určeno na
sezónu od jara do podzimu. KMČ osloví MMOl odbor životního prostředí v této věci a zjistí
současný stav – podá Ing. Hainc
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
7. 3. 2016 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín
Upozornění občanům:
4. 1. 2016 byl nalezen ztracený pes mezi Droždínem a Samotíškama. V případě potřeby
volejte +420 723 644 458
Jednání bylo ukončeno ve 19:45 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. 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

V Olomouci – Droždíně 23. ledna 2016

Vyjádření v rámci zahájení zjišťovacího řízení k EIA k akci ,,I/46 Olomouc – východní
tangenta“

K zahájení zjišťovacího řízení a materiálu ,,I/46 východní tangenta oznámení o posuzování
vlivů na životní prostředí“ dále jen ,,oznámení“ uvádíme jako dotčená městská část Olomouc
– Droždín následující vyjádření:
Vzhledem k převládajícímu severozápadnímu proudění požadujeme maximální eliminaci
hlukového zatížení z plánování východní tangenty vytvořením protihlukové stěny a dalších
protihlukových opatření. Okolo východní tangenty požadujeme vysázení stromů v minimální
šířce 15 metrů od nové komunikace, které by eliminovali jak hluk, tak částečně znečištění
prachovými částicemi z projíždějící automobilové dopravy zejména (PM10, PM2,5, benzo(a)
pyren a další).
Důležitou komunikací spojující městské části v okolí Svatého Kopečka a Chválkovic
je historická alej, kterou požadujeme zachovat a doporučujeme zapuštění nové komunikace
,,východní tangenta“ v oblasti u domova důchodců ve Chválkovicích pod zem, tak aby zůstala
zachovalá jak historická komunikace tak spojení mezi městskými částmi.
Nová komunikace umístěná na násypu o výšce 8 metrů se stane dominantou krajiny Hané.
Negativně ovlivní krajinný ráz, vzhledem k rovinatému charakteru a způsobí větší hlučnost,
proto požadujeme přepracování hlukové studie.
Po zprovoznění východní tangenty požadujeme omezení nákladní dopravy přes městkou část
Droždín, aby nedocházelo k devastaci místní komunikace a neohrožovalo se zdraví
a bezpečnost občanů městské části. Obáváme se, že pokud dojde ke zpoplatnění nové I/46
odkloní se opět doprava, tak jak tomu je momentálně, zpět na nynější trasu.
Navrhujeme, aby se u sjezdu z I/46 vybudovalo odchytné parkoviště, které by sloužilo
pro návštěvníky Svatého Kopečka a okolí. Tímto krokem by byla podpořena zaměstnanost
a zajistilo se bezpečí občanů v městských částech a posílala městská hromadná doprava
a možnost využití volnočasových aktivit jako je půjčovna kol či koloběžek směrem
k poutnímu místu a Zoo.
Požadujeme zachování přístupu na veškeré zemědělské pozemky spadající do katastru
městské části Droždín a zachování stávajících polních cest a informace odkud bude pocházet
navážka, která bude použita pro výstavbu východní tangenty, aby nedošlo k ohrožení spodní
vody pro Olomouc a aby bylo trasování staveništní dopravy situováno mimo zastavěné území
městské části Droždín.

Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Žádáme, aby při dalších jednání byla komise městské části Droždín informována o krocích,
které podniká město Olomouc v této věci a také, aby zástupci komise městské části byli
přizváni k jednání o tak zásadní stavbě, která ovlivní život v celé východní části města.
Věřím, že všechny výše uvedené požadavky budou vyhodnoceny a ošetřeny ve prospěch
občanů městské části Droždín a vybudování východní tangenty povede ke zkvalitnění
a zlepšení životní úrovně Olomouce a okolních obcí a ne naopak.

Ing. Bc. Rostislav Hainc
předseda KMČ č. 2 Olomouc – Droždín

