Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
ze dne 2. 5. 2016
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, p. Culek, Ing. arch. Daněk,
Ing. Filipcová, p. Prášil, p. Stejskal
Omluveni za KMČ: Mgr. Lochmanová, Mgr. Pelikán
Hosté dle prezenční listiny:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 4. 4. 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. 4. 2016
Černé skládky – členové KMČ prověří místa skládek a následně bude zaslán podnět na
MMOl odbor životního prostředí. Fotografie vzniklých černých skládek budou umístěny ve
vývěsce na ulici Gagarinova v průběhu měsíce května a června 2016
3. Jednání KMČ:
Oprava chodníku v ulici U Cihelny - Gagarinova – Rada města Olomouce na svém
zasedání 19. 4. 2016 vybrala k realizaci návrh KMČ na opravu chodníku od domu č. o. 5
v ulici U Cihelny, po dům č. o. 4 v ulici Gagarinova
Stavba cementace vodovodu – v k. ú. Droždín bude v letošním roce prováděna
rozkopávka z důvodu opravy vodovodu. Oprava bude vedena mimo obydlené části
Droždína. O průběhu oprav bude KMČ občany informovat místním rozhlasem a na
vývěskách
Čištění rybníka – dne 12. 4. 2016 proběhlo místní šetření k přípravě vypuštění rybníka,
za KMČ se zúčastnila Mgr. Lochmanová, za Český rybářský svaz p. Ševčík a za MMOl
odbor majetkoprávní pí. Brázdová. Dne 16. 4. 2016 došlo k vypuštění rybníka za účasti SDH
Droždín, KMČ a Českého svazu rybářů. Z rybníka bylo vyloveno cca. 250 ryb. Po vyčištění
budou ryby opět vysazeny. KMČ se omlouvá za neuskutečnění plánované akce, ale po
domluvě s Českým rybářským svazem bylo doporučeno společenskou akci ,,vypouštění
rybníka pro občany“ z bezpečnostních důvodů zrušit. Po vyčištění bude probíhat analýza
stavu hráze – řeší Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová
Doprava
Nové dopravní zrcadla – v ulici U Cihelny, Pplk. Sochora, Myslivecká, Vítězství, Jesenická
byly nainstalované nové dopravní zrcadla
Zóna 30km/h – v ulici Elišky Junkové byla zřízena zóna 30km/h a umístěný retardér
Dopravní zrcadlo na křižovatce Horní Úlehla – KMČ zjistí stav žádosti
Zóna 30km/h Dolní Úlehla – KMČ zjistí stav žádosti a posuzování, za KMČ zjistí Ing. Hainc
Zákaz stání v ulici Ke Stromkům, Horní Úlehla – KMČ zjistí stav a případně podá podnět
k umístění svislých a vodorovných značení ve vybraných úsecích komunikace
Vítězství svodidla – KMČ zjistí stav a podá požadavek na místní šetření – podá Ing. Hainc
Místní šetření k: oprava mostu na křižovatce Pplk. Sochora, Gagarinova, U Cihelny,
oprava krajské komunikace Horní Úlehla, Gagarinova, Pplk. Sochora, řešení stávající
křižovatky a přechodů, situace pro chodce v Droždínské zatáčce, dopravní značení –
3. 5. 2016 proběhne místní šetření za účasti zástupce Správy silnic Olomouckého kraje
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p. Louna, za MMOl odbor dopravy p. Šulc za KMČ Ing. Hainc, p. Culek, Ing. arch. Daněk,
Mgr. Lochmanová, p. Prášil
Východní tangenta – KMČ projednávala a vracela se ke svému vyjádření k východní
tangentě. Nově se zabývala body a podněty od p. Kočiříka. KMČ bude požadovat přizvání na
další jednání o východní tangentě. Ing. Hainc předá požadavek na MMOl odbor koncepce
a rozvoje
Nová studie – KMČ na svém zasedání projednávala možnosti přípravy studie a úpravy
veřejného prostranství v Droždíně od ulice V Rynkách přes ulici Gagarinovu, po ulici
U Cihelny. KMČ podá návrh na vytvoření studie veřejného prostranství na MMOl
s požadavky na možnost prohlédnutí místa, projednání a připomínkování občanů Droždína,
tak aby se k připravované studii mohli vyjádřit občané a navrhnout své požadavky
Změna kompetencí u odboru dopravy – Ing. Hainc informoval členy KMČ se změnou,
která vešla od 1. 4. 2016 v platnost. Některé kompetence z odboru správy městských
komunikací a MHD přechází na odbor koncepce a rozvoje. V záležitostech dopravního
značení přechází kompetence na odbor koncepce a rozvoje MMOl
Měření rychlosti v ulici U Cihelny, kde platí 50km/h – nejrychleji naměřená rychlost byla
119 km/h, průměrná rychlost automobilů byla 50 – 58 km/h a minimální rychlost byla 6 km/h
Měření rychlosti v ulici Horní Úlehla, kde platí 50 km/h – nejrychleji naměřená rychlost
byla 73km/h, průměrná rychlost automobilů byla 34 – 35 km/h a minimální rychlost byla
5km/h
Měření rychlosti v ulici Vítězství, kde platí 30km/h – nejrychleji naměřená rychlost byla
85 km/h, průměrná rychlost automobilů byla 42 – 44 km/h, minimální rychlost byla 6 km/h
Dětské pískoviště U Cihelny – Ing. Hainc provedl přeměření dětského hřiště v ulici
U Cihelny u bytových domů, informace předá na MMOl odbor životního prostředí pro
přípravu realizace
Výzva – kanalizace – v Droždíně probíhá kontrola napojení domů, objektů a chat na místní
kanalizaci. Ing. Hainc seznámil členy KMČ s informacemi ze setkání k této věci na MMOl
odboru životního prostředí s p. Ing. Střítezským a pí. Ing. Zvoníčkovou, kteří informovali o
provádění kontrol napojení na kanalizaci v Droždíně
Jednání předsedů KMČ s vedením města – Ing. Hainc informoval členy KMČ o programu
a bodech jednání, které proběhlo 25. 4. 2016 na MMOl. Na programu bylo jednání o závazné
veřejné vyhlášce o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných
prostranstvích, dalším bodem byly nádoby na tříděný odpad do rodinných domů a aktuality o
třídění odpadů na území města. Zazněly informace o TSMO a předsedové KMČ byli
informováni o změně kompetencí odborů MMOl
Jednání městské policie a policie ČR – Ing. Hainc informoval členy o setkání se zástupci
městské policie a policie ČR, která se uskuteční 10. 5. 2016 na Svatém Kopečku. Za KMČ
Droždín se zúčastní Ing. Hainc a případní další členové. KMČ navrhuje řešit na schůzce
opakující se zapalování popelnic na tříděný odpad, montáž bezpečnostních kamer na
vytipovaná místa a jejich signál, měření rychlosti na vybraných úsecích a měření nákladní
dopravy a její hmotnosti jedoucí přes Droždín, zvláště kde je zákazové dopravní značení
Oprava kříže v ulici Horní Úlehla – dle sdělení MMOl odboru majetkoprávního bude kříž
odvezen k restaurování, po opravě bude opět umístěn na stávající místo – řeší Ing. Hainc
Zpřístupnění hřiště pro veřejnost – KMČ na svém jednání opět řešila situaci s přístupností
hřišť v Droždíně pro veřejnost. Na požadavek KMČ za jakých okolností a podmínek by
SK Droždín zpřístupnil hřiště pro veřejnost, dle sdělení Ing. Spurného (předsedy SK Droždín)
nepředkládají žádné požadavky ani podmínky pro zpřístupnění hřiště veřejnosti. KMČ se
dále bude zabývat možností zpřístupnění hřiště na ZŠ Droždín, případně bude hledat jiné
varianty a možnosti pro vyřešení stávající situace.
Stanovení lokalit pro zákaz konzumace alkoholu – KMČ se na svém jednání zabývala
žádostí MMOl odboru vnějších vztahů a informací pro stanovení míst, kde by byl určen zákaz
konzumace alkoholických nápojů. KMČ projednala tento bod a navrhla v Droždíně zákaz
konzumace alkoholických nápojů kolem všech autobusových zastávek MHD
Třídění papíru a plastů v rodinných domech – členové KMČ v následujících měsících
provedou průzkum a budou informovat občany o možnosti zřízení nádoby (popelnice) na
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tříděný odpad k rodinnému domu. Občané se budou moci k možnosti využití tohoto projektu
vyjádřit, zda budou chtít popelnici na tříděný odpad nebo ne. Popelnice umístěné
na 5 stanovištích v Droždíně na tříděný odpad, zůstanou zachované
Výpadky elektrického proudu v ulici Horní Úlehla – v minulých dnech docházelo k častým
výpadkům el. proudu, řeší p. Culek. V případě potřeby mohou občané nahlásit poruchu
veřejného osvětlení kterémukoliv členovi KMČ nebo na internetových stránkách
www.tsmo.cz
Zjištění stavu převedení pozemku do vlastnictví SMOl – Ing. Hainc zjistí stav převodu
nemovitostí parc. č. 70 v k. ú. Droždín (pod školou) z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic do
vlastnictví Statutárního města Olomouc
Místní dozor – Mgr. Lochmanová se zúčastnila 22. 4. 2016 dozoru při likvidaci včelího úlu
napadeným včelím morem za účasti Státní veterinární správy, která celou věc řešila
Údržba zeleně – KMČ podá požadavek na řešení neudržovaných pozemků v blízkosti
zástavby – řeší p. Culek, Ing. Hainc
Pracovnice TSMO – KMČ žádá spoluobčany, aby při potřebě úklidu a údržby veřejných
prostranství, své požadavky směřovali na členy KMČ případně na TSMO a nezatěžovali
pracovnici TSMO s novými požadavky. Pracovnice TSMO pracuje podle stanoveného
systematického plánu a harmonogramu rozvržených prací. Děkujeme.
Oprava prvků na dětském hřišti – KMČ podá požadavek na opravu ulomené branky
a herního prvku na MMOl odbor životního prostředí – podá Ing. Hainc
Nátěr laviček – KMČ podá požadavek na nátěr laviček a případnou opravu na MMOl odbor
dopravy a životního prostředí
U Gregoráku – 19. 5. 2016 proběhne v lokalitě u Gregoráku místní šetření za účasti členů
KMČ a dotčených občanů. Občany pozve Ing. Hainc
Hasičský výcvikový areál – 19. 5. 2016 proběhne v areálu místní šetření za účasti členů
KMČ a SDH Droždín, SDH pozve p. Culek
Nátěr zábradlí – KMČ zakoupí barvu pro SDH Droždín na nátěr zábradlí u hasičské
zbrojnice
Výdaje – tisk zápisu 60,- Kč, poháry na turnaj v miniházené pro děti a mládež SK Droždín
2000,- Kč, kytice k 71. výročí od konce 2. světové války na pomníky 1500,- Kč
Droždín Cup a den s FBC Droždín – hráčky a hráči FBC Droždín srdečně zvou
spoluobčany 21. 5. 2016 od 10:00 hodin na hřiště na Dolní Úlehla, kde se uskuteční turnaj
dětí a mládeže, exhibiční utkání hráčů FBC Droždín a bohatý doprovodný program
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
Došlá elektronická pošta
Dopravní značení – dodací list k novým značkám od Dopravního značení Svoboda,
Olomouc s. r. o. – KMČ bere na vědomí
Dotaz na volnou parcelu – pí. Mgr. Suchomelová se dotazuje, zda KMČ neví o volném
pozemku pro stavbu rodinného domu. KMČ doporučuje obrátit se na stavební úřad MMOl
případně na některou z realitních kanceláří.
Chodník ulice Jesenická – p. Suchý se dotazuje, jestli chodník v ulici Jesenická byl
neceněn a jaká oprava chodník čeká. KMČ nechala nacenit opravu chodníku TSMO. V
současné době bude probíhat místní šetření v ulici za účasti členů KMČ a odboru životního
prostředí. Protože pod chodníkem vede potok Adamovka a je potřebná celková oprava, která
zajistí, aby se chodník nepropadal. Ing. Hainc pozve na místní šetření p. Suchého.
Dotaz na možnost prodloužení autobusové linky směr Šternberk – pí. Kubalová
informovala KMČ o zaslaném dotazu na Arriva Morava a. s. a o odpovědi společnosti
KIDSOK o možném prodloužení autobusové linky v 6:55 hodin směr Šternberk. KMČ
zahájila v této věci řešení požadavků již v únoru 2016 dle zápisu ze dne 2. 2. 2016 s MMOl
odborem dopravy a stále řeší
Žádost o spolupráci – nezisková organizace Interporadna.cz žádá schůzku s členy KMČ
v rámci informačního setkání a předání bližších informací týkající se poradny pro osoby se
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zdravotním postižením a seniory, sociální restart, olomoucká linka důvěry, které v Olomouci
provozují. Ing. Hainc pozve p. Bc. Sirku Dis. sociálního pracovníka na příští jednání KMČ.
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
6. 6. 2016 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín
Komise městské částí dává na vědomí, že ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 17:00 do 19:30
hodin proběhne ve velkém zasedacím sále magistrátu na Hynaisově ulici č. 10 beseda
pro občany za účasti předsedkyně Aleny Vitáskové a tiskového mluvčího Vladimíra
Černého z ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU. Beseda bude s přednáškami
odborníku z ERÚ. Bližší informace budou sděleny místním rozhlasem a na vývěsce na
ulici Gagarinova, FACEBOOKu a webových stránkách www.drozdin.eu
Jednání bylo ukončeno ve 19:35 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)
Magistrát města Olomouc – Mgr. Šárka Černohouzová (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)

