Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
ze dne 4. 4. 2016
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, Ing. arch. Daněk,
Mgr. Lochmanová, Mgr. Pelikán, p. Prášil
Omluveni za KMČ: p. Culek, Ing. Filipcová, p. Stejskal
Hosté dle prezenční listiny: p. Ladislav Onofrej
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 7. 3. 2016
3. Jednání KMČ
4. Požadavky hostů
5. Závěr
1. Jednání KMČ č. 2 Olomouc - Droždín bylo zahájeno v 18:20 hodin
Předseda KMČ přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi.
2. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 7. 3. 2016
Splněno
3. Jednání KMČ:
Adamovka – Jesenická – KMČ v měsíci dubnu pozve na místní šetření zástupce MMOl
odboru životního prostředí za účelem řešení stávající situace propadajícího se chodníku
v ulici Jesenická a na řešení a pročištění koryta potoku Adamovka po přemístění stanoviště
na odpad pro chataře– zástupce MMOl pozve Mgr. Pelikán a Ing. Hainc. Žádáme občany
z chatové oblasti, aby ukládali odpad na místa k tomu určená. Děkujeme
Kamery MPO – Ing. Hainc zjistí stav připojení kamerového systému městské policie
na vytipovaná místa v Droždíně
Vypuštění a následné čištění rybníka - po obdržení termínu vypuštění rybníka od MMOl
odbor majetkoprávní dá KMČ termín občanům na vědomí. V případě, že by došlo
k vypuštění rybníka a odchytu ryb Českým rybářským svazem o víkendu, KMČ ve spolupráci
s SDH Droždín a dalšími spolky v Droždíně, které by se chtěli zúčastnit, uspořádá
společenskou akci k vypouštění a výlovu ryb. Po vyčištění rybníka a opravy hráze budou
opět ryby nasazeny
Nové lavičky – KMČ vybírá nové sety laviček k mateřské školce pro potřeby klubu seniorů
a občanů. KMČ na závěru jednání 4. 4. 2016 provedla místní šetření před mateřskou školkou
pro upřesnění míst na umístění setů laviček
Černé skládky – členové KMČ objevili v Droždíně a okolí několik černých skládek
směsného a zahradního odpadu. KMČ podá požadavek na jejich odstranění – podá
Ing. Hainc. Členové KMČ do příštího jednání černé skládky nafotí a zmapují, tyto fotografie
černých skládek zveřejní v zápise a ve vývěsce a na webových stránkách www.drozdin.eu
Doprava
Ulice V Rynkách, Myslivecká – oprava žulových kostek a dosypání štěrku mezi kostky
– požadavek na MMOl odbor dopravy podá p. Prášil a Ing. Hainc
Dopravní značení Droždína - na kruhových objezdech v Samotíškách a Bystrovanech
chybí uvedení městské části Droždín – KMČ požaduje sjednat nápravu – podá Ing. Hainc
Nová studie – KMČ na svém příštím zasedání projedná možnosti přípravy studie úpravy
veřejného prostranství v Droždíně
Strojní čištění ulic – problém s čištěním části ulice U Cihelny u bytových domů, dle sdělení
pracovníka TSMO nelze provádět strojní čištění z důvodu špatného podkladu komunikace.
KMČ podá požadavek na pracovníka TSMO, aby prováděl úklid v této části ulice manuálně
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– podá Ing. Hainc. KMČ se bude dále zabývat jak vyřešit stávající situaci se špatným
podkladem komunikace v této části ulice
Vyčištění kanalizace – v Droždíně proběhla desinfekce a deratizace kanalizace
Ukradené poklopy od kanalizace – v ulici Bukovanská, K Dolečku, Na Padělkách
– Ing. arch. Daněk podá požadavek na správce kanalizace pro sjednání nových poklopů
Rozbitý kanál v ulici U Prachárny – KMČ provede místní šetření v měsíci květnu
ke stávající situaci, kde chybí poklop a není zcela zřejmé umístění vpusti kanálu – řeší
Ing. Hainc, p. Prášil
Údržba zeleně – v ulici Bukovanská byly pokáceny 3 vzrostlé stromy, dle sdělení MMOl
odboru životního prostředí kácení provedly Lesy města Olomouce a.s., KMČ podá
požadavek na včasné informování v případě kácení vzrostlých stromů v k. ú. Droždín,
tak, aby mohlo být včas sděleno občanům – podá Ing. Hainc
Dětské pískoviště U Cihelny – Ing. Hainc zjistí stav příprav na zřízení dětského pískoviště
u bytových domů na MMOl odboru životního prostředí
Úklid informačních letáků – Ing. Hainc podá požadavek na ČEZ, aby si po ukončení akce
nalepené letáky odstranily
Oprava vývěsky v ulici U Cihelny – byla provedena výměna zámku
Hasičský výcvikový areál – Ing. Hainc pozve na příští jednání KMČ p. Brablíka - starostu
SDH Droždín
Výdaje – tisk zápisu 60,- Kč, Dopravní značení potoka Adamovka na křižovatce Gagarinova,
Pplk. Sochora, U Cihelny 3000,- Kč, nový strom - lípa srdčitá u kříže v ulici Pplk. Sochora
6000,- Kč, poháry na turnaje pro děti a mládež FBC Droždín 2000,- Kč
Divadelní představení – KMČ navrhla podzimní termín konání divadelního představení
v Droždíně (spolku z Bukovan) – řeší Mgr. Lochmanová, Ing. Hainc, Ing. Filipcová. KMČ dále
řešila loutkové divadelní představení pro děti a mládež – řeší Ing. Hainc
Domácí florbalové turnaje – FBC Droždín srdečně zve občany na domácí mistrovské
ligové turnaje do sportovní haly ZŠ ve Velké Bystřici v kategorii mladších žáků 10. 4. 2016
a v kategorii mužů 24. 4. 2016 od 8:00 do 14:00 hodin
Droždínské hody 2016 – KMČ Droždín, organizátoři Droždínských hodů, družička
a mládenec děkují všem, kteří se zúčastnili letošních hodů, kteří přispěli dary, pomohli
při organizaci a úklidu Droždínských hodů. Vyúčtování Droždínských hodů bude zveřejněno
ve vývěsce na ulici Gagarinova pod školou 30. dubna 2016
Tradiční sběr odpadků – KMČ Droždín děkuje všem, zvláště SDH Droždín, FBC Droždín
a ZŠ Droždín, kteří se zapojili do letošního ročníku ,,Ukliďme Droždín“ 1. dubna 2016
Došlá pošta
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení a úklidu v Droždíně v měsíci červnu, informace
ve vývěsce na ulici Gagarinova nebo na webových stránkách www.drozdin.eu
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 nesouhlasné
stanovisko dne 1. 7. 2015 a 2. 2. 2016
Došlá elektronická pošta
Žádost o sdělení stanoviska ke směně – KMČ vyjádřila nesouhlasné stanovisko k žádosti
2. 2. 2016. Manželé Opletalovi upravili svoji žádost o směnu nemovitých věcí ve vlastnictví
SMOl část parc. č. 74/12 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Droždín za část parc.
č. 1248/30 a 1248/31 orná půda o výměře 22 m2 v k. ú. Droždín ve vlastnictví manželů
Opletalových. KMČ projednala žádost v období 25. – 31. 3. 2016 a souhlasí s takto
upravenou směnou pozemku. (7 pro/0 proti/1 zdržel se)
Žádost o informace k veřejnému prostranství – pí. Bednářová se ptá na dřívější záměr
vybudování haly a dětského hřiště a případně požaduje možnou úpravu terénu pro využití
volného času dětí v ulici U Gregoráku. KMČ podá požadavek na MMOl odbor životního
prostředí na možnou úpravu zeleně a provede v této lokalitě v měsíci květnu 2016 místní
šetření a přizve dotčené občany
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Prodejní stánek – p. Sobol žádá KMČ o povolení na prodejní stánek v Droždíně. KMČ
žádost předá na MMOl odbor vnějších vztahů a informací a bude požadovat bližší informace
o druhu zboží, které by prodejce nabízel a po konzultaci s odborem vnějších vztahů
a informací se KMČ k této žádosti vyjádří na příštím jednání
Svatý Kopeček – požadavek – KMČ obdržela v kopii e-mail určený pro TSMO
od p. Řeháka, který žádal úklid ulic na Svatém Kopečku a zpřístupnění veřejných toalet
4. Požadavky hostů:
p. Ladislav Onofrej – podal požadavek na KMČ, aby byla zřízena obytná zóna v ulici
Bukovanská. KMČ doporučila p. Onofrejovi tento požadavek vznést na vlastníka
komunikace, protože v současné době není vlastníkem komunikace SMOl, ale soukromý
vlastník. P. Onofrej se informoval o hřišti pro veřejnost – odpovídá Ing. Hainc, že v současné
době probíhá zjišťování a možnosti jak hřiště zpřístupnit veřejnosti. O dalším postupu
a výsledcích bude KMČ spoluobčany informovat. P. Onofrej podal požadavek na pročištění
biokoridoru mezi ulicemi Bukovanská a U Kříže – KMČ podá požadavek na MMOl odbor
životního prostředí
5. Závěr
KMČ se přesunula před areál mateřské školky, kde řešila umístění nových laviček,
po skončení místního šetření 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. 5. 2016 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín
Upozornění občanům:
Sběrová sobota v letošním roce je stanovena na den 22. 10. 2016
Strojní čištění ulic – upozorňujeme občany, že bude probíhat pravidelné strojní čištění
ulic a po tu dobu, aby si svá auta přeparkovali. Termín čištění bude vyhlášen místním
rozhlasem a vyznačen dopravním značením.
Žádáme občany z chatové oblasti, aby ukládali odpad na místa k tomu určená.
Jednání bylo ukončeno ve 20:10 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, Dvorského
(písemně)

