Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
ze dne 5. 9. 2016
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, Ing. arch. Daněk, Ing. Filipcová,
Mgr. Lochmanová, p. Prášil,
Omluveni za KMČ: p. Culek, Mgr. Pelikán, p. Stejskal
Hosté dle prezenční listiny: p. Ladislav Spurný, p. Milan Brablík, p. Václav Kudrna, p. Petr
Dvořák, pí. Drahomíra Dvořáková, pí. Daniela Kenningová, p. Jaromír Jokl, p. Emil Kőnig
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 1. 8. 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 1. 8. 2016
Splněno
3. Jednání KMČ:
Plán investic na rok 2017 – KMČ má možnost v letošním roce 2016 vybrat pouze dvě
realizace staveb, na které byla vypracována projektová dokumentace a studie: 1. Dětské
hřiště – dobudování prvků na dětském hřišti v ulici Pplk. Sochora/Elišky Junkové, 2. Úprava
veřejného prostranství v ulici Gagarinova. K projektové přípravě má možnost v letošním roce
2016 podat pouze dvě akce na přípravu projektové dokumentace. KMČ vybrala: 1. Přechod
pro chodce v ulici U Cihelny, Gagarinova, Pplk. Sochora, Horní Úlehla a vybudování
zpomalovacích ostrůvků a řešení parkování v ulici Horní Úlehla, 2. Cyklostezka – IZ 16
Samotišky – Droždín – Bystrovany
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky a navazující trasy – zápis z jednání
k cyklostezce ze dne 12. 7. 2016 je přílohou tohoto zápisu (na webových stránkách
www.olomouc.eu a na vývěsce v ulici Gagarinova pod školou). Další jednání k cyklostezce
proběhne 4. 10. 2016 na obecním úřadě v Bystrovanech. Ing. Hainc seznámil členy KMČ
s investičním záměrem zaslaným od Ing. Loserta, euromanažera a koncepčního analytika a
koordinátora cyklistické dopravy z MMOl odboru koncepce a rozvoje. KMČ po projednání na
MMOl odboru koncepce a rozvoje chce investiční záměr podrobně představit občanům
Droždína
Čištění rybníka, oprava hráze – Byla dokončena oprava hráze a vyvápnění rybníka. Ing.
Hainc domluví s Českým rybářským svazem a SDH Droždín napuštění rybníka. KMČ zváží
možnost uspořádání společenské akce u příležitosti napuštění rybníka a osloví spolky
v Droždíně s možností spoluúčasti na akci
Doprava
Oprava mostu na křižovatce U Cihelny, Pplk. Sochora, Gagarinova – dle sdělení Správy
silnic Olomouckého kraje bude v měsíci záři opraven most pro chodce – řeší Ing. Hainc
Realizace projektové dokumentace k opravě komunikace v ulici Myslivecká/Na
Příhonu – dle sdělení MMOl odboru dopravy na žádost KMČ Droždín byla zahájena
realizace projektové dokumentace pro opravu komunikace, do 16. 1. 2017 bude projektová
dokumentace zhotovena a následně bude KMČ přizvána k dalšímu jednání pro možnost
opravy – řeší p. Prášil, Ing. Hainc
Zprovoznění nové autobusové zastávky v ulici Horní Úlehla směr Bukovany – dle
sdělení MMOl odboru dopravy bude od 13. 12. 2016 zprovozněna autobusová zastávka ve
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směru do Bukovan. KMČ projednala název nové zastávky a navrhuje název: Droždín,
Bukovanská
Oprava účelové komunikace nad Droždínem – KMČ nechala nacenit opravu komunikace
recyklátem TSMO a vybrala nejnutnější opravy výtluků na této komunikaci – požadavek
zašle Ing. Hainc
Změna názvu zastávky Droždín, Dolní konec – KMČ na svém jednání projednala návrh na
změnu názvu zastávky a nesouhlasí s návrhem názvu zastávky Elišky Junkové zaslaným
z MMOl. Důvodem je, že se v letošním roce přejmenovaly zastávky na název městské části
a změna názvu této zastávky by opět způsobila nejasné pojmenování. KMČ požaduje
zachování názvu zastávky Droždín, Dolní konec
Místní šetření – dne 22. 9. 2016 proběhne místní šetření v ulici Janouškova a Na Kopci a
dne 29. 9. 2016 v ulici Jesenická – dotčené občany pozve Ing. Hainc
Změna místa stanoviště na ukládání odpadu od chatařů v ulici Jesenická – KMČ dne
29. 8. 2016 přemístila stanoviště na odpad o 100 metrů výše. Důvodem bylo, že neukáznění
občané házeli odpad do koryta Adamovky a ohrožovali tak při přívalových deštích zdraví
občanů a majetek a vytvářeli černou skládku. V případě, že opět bude vznikat odpad v okolí
nynějšího stanoviště, KMČ zruší toto místo na ukládání odpadu a černou skládku předá k
šetření polici ČR
Vyčištění potoku Adamovka – dne 15. 9. 2016 se uskuteční v rámci vodoprávního dozoru
kontrola dodržování vodního zákona za účasti KMČ, MMOl odboru životního prostředí,
Státního pozemkového fondu a dotčených občanů v ulici Jesenická
Vyčištění nádrže na Adamovce nad Droždínem – dle sdělení MMOl odboru žitovního
prostředí dojde k vyčištění záchytné nádrže na vodu v roce 2017
Oprava kapličky na ,,Staré cestě“– dle sdělení MMOl odboru majetkoprávního bude
v letošním roce provedena oprava dveří kapličky a v příštím roce 2017 budou provedeny
restaurátorské práce na celé kapličce. Důvodem zpoždění opravy je rozhodnutí Národního
památkového ústavu o provedení důkladných restaurátorských prací – řeší Ing. Hainc
Zimní údržba – KMČ projednávala a zabývala se přípravou na zimní období. P. Prášil zjistí
stav zimní údržby u TSMO na sezónu 2016/2017
Společné setkání KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček – Ing. Hainc pozval
předsedy KMČ na společné setkání, které se uskuteční 13. 10. 2016 na Svatém Kopečku
Schůzka k rozsvěcování vánočního stromu – KMČ navrhla termín schůzky organizátorů
na konec října 2016, Ing. Hainc upřesní datum po dohodě s SDH Droždín a dalšími spolky
Výdaje – tisk zápisu 60,- Kč, barvy a štětce na nátěr zábradlí okolo rybníka 1386,- Kč – nátěr
provedou děti z SDH Droždín
Obecně závazné vyhlášky – KMČ zjistí informace o nahlašování venkovních produkcí dle
nové vyhlášky
Divadelní představení – z důvodu nevyhovujícího jeviště se divadelní představení
v letošním roce neuskuteční – řeší Mgr. Lochmanová
Došlá pošta
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení a úklidu v Droždíně v měsíci září 2016,
informace ve vývěsce na ulici Gagarinova nebo na webových stránkách www.drozdin.eu
Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II – Droždín (posílení vodního řádu) – KMČ obdržela
zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. KMČ projednala a
odsouhlasila (5pro/0proti/0zdržel se) projektovou dokumentaci vodovodního řádu, který by
vedl přes k. ú. Droždín v délce 512,5 metru
Došlá elektronická pošta
Poznatky ke ,,Studii parkování na Svatém Kopečku“ – předseda KMČ obdržel na vědomí
od MMOl odboru vnějších vztahů a informací a od odesílatelky Bc. Michaely Mjartanové
dopis zaslaný k rukám předsedy KMČ Svatý Kopeček p. Františka Prášila ve věci týkající se
studie parkování na Svatém Kopečku a v okolí. Ing. Hainc obeznámil členy KMČ s obsahem
dopisu. KMČ bere na vědomí zaslané podněty od Bc. Mjartanové týkající se výběru financí
za parkování a informuje občany, že parkoviště v Radíkovské ulici a U Ovčačky se nachází v
k. ú. Droždín, o čem KMČ ví a tímto se v minulosti zabývala. Navrhované parkoviště u
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kruhového objezdu v Samotíškách se nachází v k. ú. Samotíšky. KMČ se bude touto věcí a
podněty vyplývající z dopisu dále zabývat
Žádost o možnost zakoupení městského pozemku – dne 2. 9. 2016 obdržela KMČ žádost
od pí. Kateřiny Matlasové o zakoupení pozemku na výstavbu rodinného domu nebo
zprostředkování kontaktu na někoho kdo pozemek prodává – KMČ nemá žádný pozemek a
neprodává žádné pozemky a nesouhlasí s odprodejem městských pozemků – Ing. Hainc
odešle písemnou odpověď
4. Požadavky hostů:
p. Spurný – žádá dobudování vodovodního řádu v ulici Turečkova. KMČ předá požadavek
na Moravskou vodárenskou
p. Brablík – předložil dokumentaci ,,Využití vypůjčené plochy SDH v Droždíně“ na hasičský
výcvikový areál pod dětským hřištěm, kterou po SDH Droždín KMČ žádala, důvodem je
zachování dětského hřiště a výcvikového areálu SDH Droždín. KMČ projekt předá na MMOl
odbor koncepce a rozvoje a na životní prostředí. Dále p. Brablík informoval KMČ o
nefunkčním rozhlase v ulici U Prachárny, požadavek na opravu bude nahlášen
p. Kudrna, p. Dvořák a pí. Dvořáková, pí. Kenningová, p. Jokl – předali žádost s
požadavky týkající se vybudování kanalizačního řádu, instalace zrcadla na výjezdu v ulici
Dvorského, dále žádost vybudování úzkého chodníku, osvětlení části úseku na ulici
Dvorského, omezení rychlosti a zastřešení zastávek MHD – KMČ požadavky předá na MMOl
odbor vnějších vztahů a informací a některé požadavky zapracuje do žádosti týkající se
řešení dopravní situace krajských komunikací v Droždíně
p. Kőnig – podal požadavek na dopravní značení Droždína na hlavních komunikacích
v okolí a žádost na opravu propadlé vozovky u zastávky MHD v ulici Horní Úlehla – KMČ
požadavky předá k řešení. Dále p. Kőnig vznesl dotaz týkající se demolice domu v ulici
Gagarinova naproti školy, co na stávajícím místě bude postaveno. KMČ se věcí zabývá a
vzhledem k častým dotazům občanů a stížnostem občanů na zábor veřejných komunikací a
nepořádku bude požadovat informace týkající se dalšího postupu vlastníka nemovitosti od
MMOl odboru koncepce a rozvoje, majetkoprávního a stavebního za účelem zachování
historického rázu ulice (subcentrum) a dodržování územního plánu města Olomouce. KMČ
nemá v současné době žádné informace, co se na stávajícím místě demolice plánuje
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
3. 10. 2016 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín
Jednání bylo ukončeno ve 19:47 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 ke schválení (elektronicky)
Magistrát města Olomouce – Bc. Daniela Horňáková (elektronicky)
Magistrát města Olomouce – Bc. Kateřina Křupková (elektronicky)
Člen rady města Olomouce – Ing. arch. Michal Giacintov (elektronicky)
Webové stránky KMČ č. 2 Olomouc – Droždín (elektronicky)
Vývěsky KMČ ulice Gagarinova, U Cihelny, Horní Úlehla, Vítězství, Dvorského
(písemně)
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Přílohy:

Zápis z jednání k cyklostezce Samotíšky – Droždín – Bystrovany
a navazující trasy
18:00 – 19:05 hodin, úterý 12. 7. 2016
Jednání se účastnili, viz prezenční listina:
Program Jednání:
Jednání zahájili a zúčastněné přivítali místostarostka obce Tovéř pí. Šubrtová a
předseda KMČ Droždín Ing. Hainc
Pí. Šubrtová prezentovala účastníkům jednání trasu plánované cyklostezky ve směru
Tovéř – současná cyklostezka Chválkovice – Samotíšky s napojením u Prachárny
Zúčastnění se dohodli na přípravě podkladů pro zahájení žádosti na vybudování a
případné urychlení výstavby cyklostezky.
Každá obec a městská část připraví do dalšího jednání body, které je třeba pro
řešení cyklostezky na jednotlivých katastrálních územích provést a seznam bodů na
příštím jednání předloží.
Ing. Hainc a Mgr. Lochmanová navrhli vytvoření cyklopruhů ve směru Droždín –
Bukovany. P. zastupitel obce Bukovany Jan Machalka s návrhem souhlasí a návrh
předá zastupitelstvu Bukovany. Navrhne cyklopruhy zahrnout do nového územního
plánu obce Bukovany.
Zúčastnění se dohodli na společné žádosti týkající se vypracování společné mapy
aktuálně řešených cyklistických tras Bystrovany – Droždín – Samotíšky – Tovéř –
Bukovany, žádost podá Ing. Hainc panu Ing. Losertovi (euromanažer, koncepční
analytik a koordinátor cyklistické dopravy MMOl) a na dalším postupu vyplývajícím
z tohoto jednání. Ing. Hainc obeznámí nepřítomné omluvené zástupce obcí o
průběhu jednání.
Termín dalšího jednání byl dohodnut na 4. 10. 2016, místo jednání bude během září
2016 upřesněno.
Marta Šubrtová a Ing. Hainc poděkovali všem za účast a jednání ukončili

-4-

