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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 3. 10. 2016 

 
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, Ing. Filipcová, Mgr. Lochmanová, 
Mgr. Pelikán, p. Prášil, p. Stejskal 

Omluveni za KMČ: p. Culek,  

Nepřítomni za KMČ: Ing. arch. Daněk 

Hosté dle prezenční listiny:  

Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 5. 9. 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 5. 9. 2016 

Splněno 
3.  Jednání KMČ:  

Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky a navazující trasy – dne 4. 10. 2016 
proběhne jednání skupiny k cyklostezkám na obecním úřadě v Bystrovanech. Informace o 
jednání bude zveřejněno v zápise v listopadu 2016 
Napouštění rybníka, nátěr zábradlí, oprava výpusti – v současné době probíhá 
napouštění rybníka, SDH Droždín natírá zábradlí a opravuje výpusť pod rybníkem. Dle 
sdělení Českého rybářského svazu dojde k nasazení nových ryb na podzim nebo dle počasí 
na jaře 2016 – řeší Ing. Hainc 
Revize hranic KMČ a změny obvodu působnosti KMČ – dne 5. 10. 2016 proběhne 
jednání k navrženým změnám působnosti KMČ na MMOl. Za KMČ se zúčastní Ing. Hainc. 
KMČ na svém jednání projednala návrh p. Zvěřiny (předseda KMČ Radíkov) týkající se  
parc. č. 1342 v k. ú Droždín. KMČ nesouhlasí s návrhem p. Zvěřiny, aby působnost byla 
přenesena na KMČ Radíkov, a chce nechat působnost na KMČ Droždín, vzhledem k tomu, 
že se parcela nachází v k. ú. Droždín. Dále se KMČ zabývala navrhovanou změnou 
působnosti v ulici Dvorského (chatová oblast) Ing. Hainc po dohodě s p. Prášilem 
(předsedou KMČ Svatý Kopeček) a po projednání na KMČ dojde k úpravě seznamu ulic a 
zahrnutí adresy na ulici Dvorského č. p. 14, 209, 242, 261, 281 do KMČ Droždín. Zmíněné 
adresy se nacházejí v k. ú. Droždín    
Doprava 
Oprava mostu na křižovatce U Cihelny, Pplk. Sochora, Gagarinova – byla provedena 
oprava 
Dopravní značení zóna 30km/h – v ulici Dolní Úlehla bylo nainstalováno nové dopravní 
značení  
Projektová dokumentace na opravu komunikace Myslivecká – Na Příhonu – KMČ 
obdržela pozvánku od MMOl odboru správy městských komunikací a MHD pozvání na 
projednání nové zpracované projektové dokumentace k přípravě opravy komunikace v ulici 
Myslivecká – Na Příhonu které se uskuteční 5. 10. 2016. Za KMČ se zúčastní Ing. Hainc a p. 
Prášil. Informace z jednání budou zveřejněny v dalším zápise v listopadu 2016 
Oprava účelové komunikace nad Droždínem – po projednání aktuální situace se KMČ 
rozhodla, že oprava výtluků na účelové komunikaci bude provedena na jaře 2016 z důvodu 
nepříznivého počasí 
 



Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín 
 

- 2 - 
 

Místní šetření v ulici Janouškova – dne 22. 9. 2016 proběhlo místní šetření za účasti 
občanů ulice Janouškova a za KMČ Ing. Hainc a p. Prášil. Občané žádají prověření hydrantů 
a jejich uzávěrů. Na místním šetření se dále řešily požadavky na opravy chodníku v ulici a 
žádost o čištění plevele a provádění postřiku v ulici. Občané žádají zónu 30km/h v ulici pro 
zajištění bezpečnosti zvláště dětí a nesouhlasí s jednosměrkou. Občanům ulice Janouškova 
nevadí a souhlasí s případným vybudováním cyklopruhů spojující Droždín s cyklostezkou 
v aleji směr Chválkovice, Samotíšky a Tovéř. Dále byl požadavek na zřízení osvětlení v ulici 
V Kukle a požadavek na zajištění bezpečného odbočování automobilů jedoucí přes ulici 
Aldova do ulice Janouškova. KMČ požadavky prověří a podá žádosti na příslušné odbory 
MMOl a o dalším postupu bude občany informovat 
Místní šetření v ulici Na Kopci – dne 22. 9. 2016 proběhlo místní šetření za účasti občanů 
ulice Na Kopci a za KMČ Ing. Hainc. Občané ulice žádají akutní řešení situace výjezdu 
z ulice Na Kopci, na ulici Horní Úlehla, kde je problém s výhledem a stojícími auty u výjezdu 
z ulice. Na místním šetření se dále řešily požadavky na opravu stávající komunikace, zřízení 
přechodu pro chodce v ulici Horní Úlehla, přidělání odpadkových košů pro občany, kteří si 
neuklízí po domácích mazlíčcích. KMČ nechá upevnit informativní cedule. V ulici nejezdí 
vozidlo během čištění ulic, požadavek na strojní čištění. KMČ požadavky prověří a podá 
žádosti na příslušné odbory MMOl a o dalším postupu bude občany informovat 
Místní šetření v ulici Jesenická – dne 29. 9. 2016 proběhlo místní šetření za účasti občanů 
ulice Jesenická a za KMČ Ing. Hainc, Ing. Filipcová, Mgr. Lochmanová, p. Stejskal, p. Prášil. 
Občané ulice žádají retardér a případné omezení rychlosti v ulici. Na místním šetření se dále 
řešily požadavky na prořezání stromu na schodech spojující Jesenickou a Mysliveckou a 
zřízení zábradlí. Požadavek na pravidelné čištění horské vpusti a pravidelné strojní čištění 
ulice. KMČ informovala občany o stávající situaci na potoku Adamovka. Občané požadují 
řešení propadlého chodníků v místě, kde protéká Adamovka, hrozí ohrožení, KMČ bude věc 
hlásit jako havárii a na jaře požádá o provedení analýzy potrubí. KMČ řešila problémy 
s chemickým postřikem v ulici Jesenická, Myslivecká, Vítězství s občany ulice, dále 
požadavek na zřízení nádoby s posypem u domu č. p. 10 a úpravu zeleně v ulici Jesenická u 
domu č. p. 5. KMČ požadavky prověří a podá žádosti na příslušné odbory MMOl a o dalším 
postupu bude občany informovat. KMČ žádá občany ulice Jesenická, aby odstranili stavební 
materiál a suť, která zasahuje do komunikace v ulici a brání průjezdu integrovaným 
záchranným složkám  
Vyčištění potoku Adamovka – dne 15. 9. 2016 proběhlo místní šetření za účasti MMOl 
odboru životního prostředí Ing. Hučínové za KMČ Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, za 
vlastníka dotčeného pí. Přehnilová. Dle dohody se všemi zúčastněnými dojde k odklizení 
navezeného odpadu od nedbalých občanů, místo se uklidí, MMO odbor životního prostředí 
nechá přistavit kontejner a majitelka obstará zákazové značení, dále budou přidělány foto 
pasti pro zajištění bezpečného průtoku Adamovky a čistého životního prostředí v daném 
místě ulice Jesenická. KMČ dá do vývěsky na ulici Gagarinova fotografie z koryta Adamovky 
v ulici Jesenická 
Černá skládka nad Droždínem, směr Lošov – KMČ obdržela od MMOl odboru životního 
prostředí, že v současnosti nemají TSMO k dispozici techniku na odstranění nánosu 
odpadové suti na polní cestě u lesa nad Droždínem. KMČ bude dále věc řešit s MMOl 
oborem životního prostředí 
Odstranění náletových dřevin u kapličky na ,,Staré cestě“ – KMČ podá požadavek na 
odstranění náletových dřevin u kapličky, tak aby bylo obnoveno historické panorama 
s bazilikou a kapličkou – podá Ing. Hainc 
Podzemní vody – KMČ se zabývala ochranou podzemních vod a bude se dále touto věcí 
zabývat – řeší p. Stejskal 
Oprava studní – KMČ zjistí stav, kdy by mělo dojít k opravě poklopů u vybraných studní v 
Droždíně – řeší Mgr. Lochmanová, Ing. Hainc 
Zimní údržba – na konci října 2016 začne příprava na zimní údržbu – řeší p. Prášil,  
p. Stejskal 
Nádoby na tříděný odpad – KMČ zjistí stav, kdy budou nádoby na tříděný odpad rozdávány 
do domácností  
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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 – schůzka SDH a KMČ proběhne  
14. 10. 2016 – řeší Ing. Hainc 
Problém s hlášením místního rozhlasu mimo dny s pravidelným hlášením – dle sdělení 
MMOl odboru vnějších vztahů a informací došlo v místnosti detašovaného pracoviště 
k poškození PC. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k bezpečnostním opatřením v areálu MŠ 
a v místnosti detašovaného pracoviště. KMČ řeší problém s hlášením místního rozhlasu, tak, 
aby bylo hlášení možné i mimo dny s pravidelným hlášením  
Výdaje – tisk zápisu 47,- Kč, osvětlení na schodech v ulici Jesenická 1444,- Kč 
Obecně závazné vyhlášky – Ing. Hainc oslovil příslušné spolky v Droždíně, aby nahlásili 
venkovní produkci, pro rok 2017. KMČ zaslala seznam dní, kdy bude provozována venkovní 
produkce dle nové vyhlášky 
Sběrová sobota – proběhne 22. 10. 2016 
Droždínské hody – Ing. Hainc informoval členy KMČ o současně probíhajícím zápisu 
Droždínských hodů do tradiční lidové kultury Olomouckého kraje. Dále budou organizátoři 
usilovat o zapsání Droždínských hodů do národní kulturní památky přes Ministerstvo kultury. 
V současné době řeší Ing. Hainc a pí. Uhlířová zápis s Historickým ústavem Vlastivědného 
muzea v Olomouci  
Došlá pošta 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení a úklidu v Droždíně v měsíci říjnu  2016, 
informace ve vývěsce na ulici Gagarinova nebo na webových stránkách www.drozdin.eu 
Rozhodnutí rady, odbor majetkoprávní – KMČ obdržela rozhodnutí rady, která projednala 
žádost pí. Odstrčilové o nájem pozemku parc. č. 69 ostatní plocha o výměře 32m2 v k. ú. 
Droždín. Rada města svým usnesením žádosti nevyhověla. KMČ obdržela rozhodnutí rady, 
která projednala žádost pí. Moťkové o nájem části pozemku parc. č. 477 prmá půda o 
výměře 5m2 v k. ú. Droždín. Rada města svým usnesením žádosti nevyhověla 
Žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých věcí. Pí. Hana Dočkalová žádá o 
změnu uzavřené smlouvy a o pronájem pozemku parc. č. 46/32 zahrada o výměře 303 m2 
v k. ú. Droždín. KMČ na svém jednání žádost pí. Dočkalové projednala. KMČ souhlasí 
s pronájmem (6pro/0proti/0zdržel se) v případě, že Mateřská školka Droždín bude souhlasit 
s pronájmem pozemku.  
Konference k rodinné politice – KMČ obdržela pozvání ke konferenci k rodinné politice 
v Olomouci, která se uskuteční 19. 10. 2016. Za KMČ se zúčastní Ing. Hainc. KMČ dále 
informaci vyvěsila do vývěsky na ulici Gagarinova a katalog poskytovatelů sociálních služeb 
předala do klubu seniorů v Droždíně 
Došlá elektronická pošta  
Žádost o souhlas se stavbou domovní čistírny – KMČ obdržela žádost od p. Bulka (řeší 
za p. Bulka p. Bureš) na stavbu domovní čistírny na parc. č. 1272/1 v k. ú. Droždín. KMČ 
projednala žádost a souhlasí se stavbou (6pro/0proti/0zdržel se) 
Vyjádření MMOl odboru životního prostředí k péči o zeleň – KMČ obdržela 20. 9. 2016 
vyjádření MMOl odboru životního prostředí k požadavkům KMČ k péči o zeleň v ulicích U 
Prachárny, Akátova, Janouškova, Pplk. Sochora. Dle sdělení MMOl odboru životního 
prostředí se budou v těchto ulicích udržovat pouze pozemky ve vlastnictví SMOl – řeší p. 
Stejskal. KMČ osloví majitele pozemků s žádostí o sečení během roku  
Žádost o omezení postřiku proti pleveli v Droždíně – dne 27. 9. 2016 obdržela KMČ 
žádost od pí. Hany Bučíkové o omezení případně o zrušení používání chemického postřiku 
v ulici Jesenická, v okolí mateřské a základní školy z obavy ohrožení zdraví dětí a domácích 
mazlíčků. KMČ tuto věc probrala na místním šetření 29. 9. 2016 s pí. Bučíkovou a občany 
ulice Jesenická a podnikne příslušné kroky tj. vyvěšením informativních označení, kde 
probíhá postřik, oznámí informaci v místním rozhlase a využije místní vývěsky pro lepší 
informovanost občanů  
Nabídka hudební produkce – KMČ obdržela od skupiny Kartágo nabídku hudební 
produkce. V případě, že by některý z občanů nebo spolků v Droždíně měl zájem o zaslanou 
nabídku, mohou se obrátit na KMČ, která předá informace a kontakty 

http://www.drozdin.eu/
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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  
7. 11. 2016 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín 
 
Upozorňujeme občany, že se nově budou konat volby 7. a 8. 10. 2016 a 14. a 15. 10. 
2016 v klubu seniorů, v areálu mateřské školky v Droždíně z důvodu malé kapacity 
prostoru na základní škole během voleb 
 
Sběrová sobota proběhne 22. 10. 2016 v ulici Gagarinova u hasičské zbrojnice od 8:00 
do 13:00 hodin  
 
Jednání bylo ukončeno ve 18:55 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 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)  

 

mailto:drozdin.eu@gmail.com

