Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
ze dne 7. 3. 2016
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, p. Culek, Ing. Filipcová,
Mgr. Lochmanová, Mgr. Pelikán, p. Prášil
Omluveni za KMČ: Ing. arch. Daněk, p. Stejskal
Hosté dle prezenční listiny: p. Petr Opletal
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 2. 2. 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 2. 2. 2016
Splněno
3. Jednání KMČ:
Oprava poškozených chodníků a cest – KMČ na svém jednání, vyhodnotila a vybrala
poškozené chodníky a cesty v Droždíně, naceněné TSMO
Lokalita – ulice Horní Úlehla – oprava chodníku od č. o. 33 po č. o. 25 – cena 113 151,- Kč
Lokalita – ulice Gagarinova – oprava chodníku od č. o. 8 po č. o. 12 – cena 96 772,- Kč
Lokalita – ulice Gagarinova – oprava chodníku od č. o. 12 po č. o. 16 – cena 50 266,- Kč
Lokalita – ulice U Cihelny – oprava chodníku u č. o. 31 – cena 8 458,- Kč
Dále budou provedeny opravy dle sdělení MMOl odboru dopravy
Lokalita – ulice U Cihelny – oprava chodníku u č. o. 24 (reklamace z roku 2015)
Lokalita – ulice U Cihelny – oprava chodníku u kanálu u č. o. 20 (reklamace z roku 2015)
Lokalita – ulice Janouškova – oprava komunikace, propadlá vozovka u č. o. 3
Lokalita – Myslivecká – oprava výtluků a nerovností
Lokalita – Na Příhonu – oprava výtluků a nerovností
Lokalita – Jesenická – oprava výtluků a nerovností
Lokalita – Vítězství – oprava výtluků v horní části ulice
KMČ projednala a podá návrh na MMOl odbor vnějších vztahů a informací k pro jednání na
Radě města Olomouce s požadavkem na opravu chodníku v ulici U Cihelny od domu č. o. 3
po ulici Gagarinova č. o. 4
Oprava komunikace ve správě kraje – KMČ podá požadavek na opravení krajské
komunikace v ulici Horní Úlehla, U Cihelny a opětovnému propadu silnice na ulici
Gagarinova – žádost podá Ing. Hainc, p. Prášil, p. Culek
Oprava mostu ve správě kraje na křižovatce U Cihelny s Pplk. Sochora – dle místního
šetření ze dne 22. 10. 2015 podá Ing. Hainc za KMČ požadavek na opravu mostu na MMOl
odboru dopravy a Správu silnici Olomouckého
Doprava
Vítězství – svodidla – dle sdělení MMOl odboru dopravy byla projednána s PČR
– dopravním inspektorátem a v současné době se tímto zabývá Správa silnic Olomouckého
kraje
Horní Úlehla, vyústění na komunikaci – dle sdělení MMOl odboru dopravy budou osazeny
červené sloupky – řeší Ing. Hainc
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Elišky Junkové zóna 30 km/h – dle sdělení MMOl odboru dopravy v současné době
probíhá připomínkové řízení a ve druhé polovině března 2016 bude zveřejněno opatření a
stanovení dopravního značení
Dolní Úlehla zóna 30km/h – dle sdělení MMOl odboru dopravy, projednáno s kladným
výsledkem, čeká se na vyjádření PČR – dopravního inspektorátu, aby mohla být podána
žádost o stanovení dopravního značení – řeší Ing. Hainc
Zrcadlo Myslivecká, Jesenická, Vítězství – dle sdělení MMOl odboru dopravy byl podán
požadavek o stanovisko MMOl odboru stavebního. Dosud nebylo vyjádření vydáno
Zrcadlo U Cihelny, Pplk. Sochora – dle sdělení MMOl odboru dopravy Správa silnic
Olomouckého kraje vydala kladné stanovisko, byl podán požadavek o stanovisko MMOl
odbor stavební. Dosud nebylo vydáno vyjádření odboru stavebního MMOl
Ohrožující prvky v silnici – KMČ projednal na svém jednání ulice Droždína, ve kterých
hrozí zranění cyklistů případně poškození vozidla. KMČ podá žádost na řešení situace –
podá p. Prášil
Místa pro přecházení – KMČ se zabývala možnostmi vytvoření míst pro přecházení chodců,
které by ulehčili a pomohli zabezpečit přecházení občanů v ulici U Cihelny a Horní Úlehla –
KMČ se bude tímto dále zabývat
Droždínská zatáčka – chybějící přechod a chodník pro chodce – KMČ na svém
zasedání projednala požadavky občanů a problémy, které souvisí s chybějícím chodníkem
k autobusové zastávce směr Olomouc z ulice Myslivecká, Arnoldova, který nebyl během
opravy komunikace vybudován – žádost o řešení situace podá Ing. Hainc na MMOl odbor
dopravy a na Správu silnici Olomouckého kraje
Místní šetření ulic v celém katastrálním území Droždína – dne 4. 3. 2016 provedl člena
rady SMOl Ing. arch. Giacinta všemi ulicemi a cestami katastrálního území Droždína a
obeznámil ho s problémy, návrhy KMČ a se stavem komunikací a místní infrastruktury v
Droždíně
Dům v ulici Vítězství – KMČ řešila přetrvávající problém se zabezpečením domu v ulici
Vítězství, kde nejsou zabezpečena okna pro vniknutí do objektu a ohrožení pádu skla
z oken. KMČ podá opětovnou žádost na stavební úřad pro řešení aktuální situace – podá
Ing. Hainc
Bytový dům v ulici Gagarinova (objekt na adrese Gagarinova č. 98) – KMČ se na svém
jednání zabývala požadavkem p. Petra Kovaříka vystupujícího z pověří firmy Majzlíková a
Partners, s. r. o., za účelem zřízení bytového domu pro ,,vstupní byty“ podporované
dotačním programem Ministerstva pro místní rozvoj. Vstupní byty jsou nájemní startovní byty
pro sociálně slabé. Při projednávání tohoto bodu před hlasováním oznámil Ing. Hainc členům
KMČ, že se při hlasování musí zdržet dle bodu 5 Jednacího řádu komisí městský částí
(z důvodu vlastnictví sousední parcely) Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
nesouhlasí s výstavbou podporovaných bytů v bytovém domě Droždín č. 98
soukromého vlastníka MAJZLÍKOVÁ a PARTNERS s. r. o. IČ:03347273, v rámci
dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D0640 Podpora výstavby
podporovaných bytů pro rok 2017 (0pro/5proti/1zdržel se)
Pracovní jednání skupiny k cyklostezce Samotíšky – Droždín – Bystrovany a
navazující trasy – Příští pracovní jednání proběhne 12. 7. 2016 na obecním úřadě v Tovéři.
(V příloze č. 1 tohoto zápisu je zveřejněn zápis z jednání ze dne 21. 1. 2016, který naleznete
na www.olomouc.eu nebo na vývěsce na ulici Gagarinova v Droždíně)
Hřiště pro veřejnost – KMČ na svém jednání řešila možnost otevření hřiště pro veřejnost.
V současné době se čeká na vyjádření SK Droždín k možnému návrhu podmínek pro
zpřístupnění hřiště na Dolních Úlehlách. Ing. Hainc jednal v této věci s náměstkem
primátora PhDr. Pavlem Urbáškem ve věci možného zpřístupnění hřiště na ZŠ Droždín.
V současné době nemají děti staršího věku v Droždíně možnost kde trávit volný čas v rámci
kolektivních sportovních aktivit. Návrh KMČ s požadavkem o zpřístupnění hřiště zašle Ing.
Hainc
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Herní prvky pro využití volného času – Ing. Hainc prezentoval členům herní prvky, které
se používají ve fitparcích pro starší děti a dospělé. KMČ projednala možnosti a využití
herních prvků a bude se touto věcí dále zabývat
Vyčištění kanalizace – KMČ projednala dle požadavků občanů možnost pročištění kanálů
po zimním období – žádost podá Ing. Hainc
Kontejner na bioodpad – KMČ navrhuje umístění kontejneru na bioodpad k chatařskému
stanovišti pro směsný odpad. Žádost podá Ing. Hainc
Jarní čištění ulic – bude provedeno v týdnu před Velikonocemi – řeší p. Prášil
Nový pracovník TSMO pro Droždín – od dubna 2016 nastoupí nový pracovník pro
vykonávání úklidu a údržby v Droždíně – řeší p. Prášil
Údržba zeleně – v ulici Vítězství došlo k odstranění náletových dřevin z veřejného osvětlení
a sloupu elektrického vedení
Nová zeleň – KMČ projednala a schválila zasazení lípy u kříže na ulici Pplk. Sochora, dále
jednala o možnosti vysazení zeleně na ulici Gagarinova – požadavek podá Ing. Hainc. V ulici
U Cihelny Ing. Filipcová zjistí stanovisko dotčených občanů k možnosti vysazení nového
stromu na místo pokácené břízy
Veřejné osvětlení – KMČ projednala požadavky občanů na zřízení veřejného osvětlení
v rizikových místech Droždína v ulicích Vítězství, Jesenická, U Cihelny – řeší Ing. Filipcová,
Ing. Hainc, p. Prášil
Veřejné osvětlení ulice Bukovanská – světla v této lokalitě budou opravena – řeší
Ing. Filipcová
Oprava vývěsky v ulici U Cihelny – ve vývěsce je zalomený klíček, KMČ podá žádost o
opravu zámku
Nové lavičky – KMČ na příštím zasedání projedná a vybere z nabídky vhodné lavičky na
vybraná místa v Droždíně
Výdaje – tisk zápisu 64,- Kč, Tisk pozvánek na Droždínské hody 1105,- Kč
Poháry pro dětské kategorie – KMČ na svém jednání projednala a schválila nákup pohárů
za 2000,- Kč pro SK Droždín kategorii dětí (miniházená) na turnaj, který se uskuteční 14. 5.
2016. Dále nákup pohárů za 2000,- Kč pro FBC Droždín kategorii dětí (elévové, mladší žáci)
na turnaj, který se uskuteční 3. 4. a 10. 4. 2016
Světelný smog – KMČ na svém jednání projednala požadavky občanů, kteří poukazují na
světelný smog, pocházející z nedaleké výrobny v obci Bystrovany – (byly naznačeny
možnosti řešení, například zalesnění mezí v polích…) – podá Ing. Hainc na MMOl odbor
životního prostředí
Návrhy toho, co by z pohledu předsedů KMČ a jejich členů bylo vhodné zlepšit – dne
25. 2. 2016 proběhlo setkání zastupujících předsedů KMČ za nominované strany v Olomouci
za účasti Ing. Hainc, Ing. Minařík, Ing. Šimša, náměstek primátora SMOl PhDr. Pavel
Urbášek a Bc. Daniela Horňáková vedoucí oddělení KMČ a detašovaných pracovišť odboru
Vnějších vztahů a informací MMOl. Na jednání se řešili jednotlivé body, které společně KMČ
v Olomouci předkládají pro zlepšení a fungování KMČ v Olomouci
Divadelní představení – KMČ na svém jednání projednala a schválila pořádání divadelního
představení v Droždíně (divadelní spolek z Bukovan). V současnosti se řeší technické
požadavky a prostory pro divadelní představení a následně KMČ domluví termín a obeznámí
občany – řeší Mgr. Lochmanová, Ing. Filipcová, Ing. Hainc
Dobrovolnická brigáda k Droždínským hodům – v sobotu 12. 3. 2016 proběhne od 9:00
hodin dobrovolnická brigáda na přípravu a úklid. Sraz zájemců, kteří by chtěli pomoci je v
9:00 hodin u hasičské zbrojnice.
Droždínské hody 2016 – KMČ Droždín, organizátoři Droždínských hodů, družička a
mládenec srdečně zvou všechny spoluobčany na Droždínské hody v neděli 27. března 2016
v 8:15 hodin ke kříži u školy. V 15:00 hodin proběhne svěcení opraveného kříže v ulici Pplk.
Sochora za účasti biskupa Mons. Josefa Hrdličky
Tradiční sběr odpadků – v návaznosti na akci ,,Ukliďme Česko“ proběhne společně s KMČ,
FBC Droždín, SDH Droždín, SK Droždín 2. 4. 2016 od 17:00 hodin sběr odpadků v Droždíně
Došlá pošta
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Sdělení usnesení Rady města Olomouce – KMČ obdržela na vědomí usnesení Rady
města Olomouce, ve kterém nevyhovuje žádosti o pronájem pozemku parc. č. 392/13 ostatní
plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Droždín, za účelem zřízení parkování, ke kterému se KMČ
vyjadřovala na svém jednání 30. 11. 2015
Došlá elektronická pošta
Žádost o poskytnutí informací ke stavebním limitům v Droždíně – p. Daněk žádá o
informace pro možnost budoucí výstavby rodinného domu v Droždíně. Ing. Hainc informoval
p. Daňka, aby se ve věci územního a stavebního řízení obrátil na příslušný odbor MMOl
(odbor stavební, který je v této věci kompetentní)
Žádost o popisné číslo a rekolaudaci – p. Stacho žádá KMČ o stanovisko k možnosti
rekolaudace a získání popisného čísla v chatařské oblasti. Vzhledem k neuvedení chatařské
oblasti p. Stachem, kde se chata nachází nelze dovodit soulad s Územním plánem města
Olomouce. K této věci doporučuje KMČ obrátit se na MMOl odbor stavební případně a odbor
koncepce a rozvoje. (Kolaudace nebo souhlas s užíváním objektu vydává příslušný stavební
úřad)
4. Požadavky hostů:
p. Petr Opletal přišel seznámit KMČ s jeho požadavkem o směnu pozemku v ulici Elišky
Junkové, o kterou žádal v únoru (viz. minulý zápis ze dne 2. 2. 2016) kde došlo k chybě
v uváděných m2 pro směnu. KMČ tento požadavek minulou schůzi zamítla. V současné
chvíli musí KMČ počkat na novou žádost MMOl odboru majetkoprávního o stanovisko KMČ,
aby se k opravené žádosti mohla KMČ nově vyjádřit.
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
4. 4. 2016 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín
Upozornění občanům:
Svoz bioodpadu po zimním období – proběhne v Droždíně 18. 3. 2016 a následně bude
probíhat v pravidelných 14 denních intervalech
Jednání bylo ukončeno ve 19:55 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

Zápis z jednání k cyklostezce Samotíšky – Droždín – Bystrovany
a navazující trasy
18:00 – 19:25 hodin, čtvrtek 21. 1. 2016
Jednání se účastnili: Ing. Hainc (předseda KMČ č. 2 Olomouc – Droždín),
Ing. Losert, (euromanažer, koncepční analytik a koordinátor cyklistické dopravy
MMOl), p. Majer (starosta obce Tovéř), Ing. Gloser (starosta obce Samotíšky),
Ing. Vágnerová (starostka obce Bystrovany), Ing. Smítal (Regionální agentura pro
rozvoj Střední Moravy), Ing. Filipcová (člen KMČ č. 2 Olomouc Droždín), p. Prášil
(člen KMČ č. 2 Olomouc – Droždín), Mgr. Lochmanová (člen KMČ č. 2
Olomouc – Droždín) p. Stejsal (člen KMČ č. 2 Olomouc – Droždín)
Program jednání
Jednání zahájil a zúčastněné přivítal předseda KMČ Droždín Ing. Hainc
Ing. Losert (euromanažer, koncepční analytik a koordinátor cyklistické dopravy
MMOl) obeznámil zúčastněné se situací kolem cyklostezek v regionu Olomouce a
jeho okolí. Doporučil zúčastněným zástupcům obcí, aby uzavřeli smlouvu o
partnerství před zahájením kroků, které povedou k vybudování cyklostezky.
Dále prezentoval situaci s cyklostezkou vedoucí na katastru města Olomouce
v k. ú. Droždín s tím, že pokud vše půjde dle plánů, lze očekávat zahájení stavby
cyklostezky v roce 2019. Dále doporučil iniciovat jednání s představiteli města
Olomouce ve věci cyklostezek a následně snahu vedoucí k přípravě projektu.
Cyklostezka je investičně drahá záležitost.
Ing. Smítal (regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy) ukázal zúčastněným
projekty cyklostezek v olomoucké aglomeraci a také přiblížil situací Droždín –
Bystrovany, Tovéř – Samotíšky.
p. Majer (starosta obce Tovéř) prezentoval, kudy by bylo nejlepší ze strany Tovéře
vést cyklostezku. Dohoda na přípravě studie cyklostezky ze strany obce Tovéř.
Ing. Gloser (starosta obce Samotíšky) sdělil, že se budou Samotíšky snažit zanést
cyklostezku do svého územního plánu a budou se snažit spolupracovat s okolními
obcemi.
Ing. Vágnerová (starostka obce Bystrovany) poukázala na problémy s odkupy
pozemků na katastru Bystrovan, navrhla vedení cyklostezky podél cesty – po delší
diskusi mezi všemi zúčastněnými stranami na téma, kde vést cyklostezku, vyšlo
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finanče i projekčně lepší vést cyklostezku v polích u cesty. Problém může být
s biokoridorem.
Ing. Hainc (předseda KMČ Droždín) podal návrh na vedení cyklostezky v Droždíně
společně s chodci, místo cyklopruhů. Důvodem je větší bezpečnost. Dále navrhl
okolním obcím zkusit, pokud je potřeba, zahrnout cyklostezku v územním plánu obce
a to již do stávajícího územního plánu, i když probíhá nyní pořizování plánu nového.
Ing. Losert (euromanažer, koncepční analytik a koordinátor cyklistické dopravy
MMOl) oznámil, že město Olomouc musí počkat na okolní obce, až si vyřeší územní
plány, kde bude zavedena cyklotrasa. V příštím roce by KMČ Droždín měla přispět
určitou částkou na přípravu cyklostezky. Příprava nového územního plánu okolních
obcí může trvat 2 – 3 roky.
Všechny zúčastněné strany se dohodly na společném postupu při realizaci
cyklostezek a domluvili se na dalším pracovním jednání a to v červenci nebo v srpnu
2016, které proběhne na obecním úřadě v Tovéři. Do dalšího pracovního jednání
mají zúčastněné strany připravit podklady a zjistí informace vyplývající z tohoto
jednání.
Ing. Hainc (předseda KMČ Droždín) na závěr poděkoval všem zúčastněným
a ukončil jednání.

