Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
ze dne 7. 11. 2016
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, p. Culek, Ing. arch. Daněk,
Ing. Filipcová, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal
Omluveni za KMČ: Mgr. Pelikán
Hosté dle prezenční listiny: pí. Zdenka Kubalová
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 3. 10. 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 3. 10. 2016
Splněno
3. Jednání KMČ v roce 2017:
Jednání budou probíhat pravidelně v pondělí v 18:00 hodin v areálu mateřské školky
Droždín v ulici Gagarinova. V měsíci květnu z důvodu státních svátků 1. a 8. 5. 2017 bude
jednání o den posunuto na úterý. Z důvodu státního svátku 5. a 6. 7. 2016 bude jednání o
týden posunuto. V měsíci listopadu 2017 jsou dvě schůze z důvodu možnosti vyřešení
bezodkladných případů ještě do konce kalendářního roku 2017.
2. 1. 2017
od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín
6. 2. 2017
od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín
6. 3. 2017
od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín
3. 4. 2017
od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín
2. 5. 2017
od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín
5. 6. 2017
od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín
10. 7. 2017 od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín
7. 8. 2017
od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín
4. 9. 2017
od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín
2. 10. 2017 od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín
6. 11. 2017 od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín
27. 11. 2017 od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín
Termíny budou zveřejněny na www.olomouc.eu a na www.drozdin.eu a na Facebooku
Komise městké části č. 2 Olomouc – Droždín
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky a navazující trasy – 4. 10. 2016
proběhlo na Obecním úřadě v Bystrovanech jednání k cyklostezce Účastnili se Ing.
Vagnerová (starostka obce Bystrovany), Ing. Gloser (starosta obce Samotíšky), p. Majer
(starosta obce Tovéř), za KMČ Ing. Hainc a Mgr. Lochmanová, za MMOl Ing. Losert. Na
jednání se dohodlo na společném memorandu za účasti obce Samotíšky, Bystrovany, Tovéř,
městská část Olomouc - Droždín, přizvána bude obec Bukovany. Ing. Losert zašle
zúčastněným návrh smlouvy o spolupráci při přípravě integrovaného projektu. Zúčastnění se
dohodly na přípravě společného setkání a pozvání zástupců SMOl, aby informovali o
probíhajících jednáních. Dále se řešili navazující trasy a možnosti příprav pro projektovou
dokumentaci. KMČ Droždín podala na MMOl odbor investic žádost na přípravu projektové
dokumentace na rok 2017. Obec Samotíšky a Bystrovany musí cyklostezku zanést do
nového územního plánu. Ing. Losert předal zúčastněným návrh prováděcího plánu
reprodukce majetku města Olomouce v rozlišení na akce hrazené z investičních prostředků
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na rok 2017 a velké opravy týkající se cyklostezek. V současnosti probíhá připomínkování
smlouvy o spolupráci při přípravě integrovaného projektu. Další jednání proběhne na jaře
2017
Společné setkání KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček – dne 13. 10. 2016
proběhlo společné setkání předsedů (Ing. Hainc, Ing. Preč, Ing. Zvěřina, p. Prášil) a členů
KMČ (Ing. Filipcová, Ing. Charouz) na Svatém Kopečku. Tématem setkání byly aktuální a
dlouhodobé problémy týkající se všech čtyř komisí. Zúčastnění se shodli, aby alespoň 2 x
ročně byl přistavěn kontejner na bioodpad z důvodu velkého množství černých skládek. Dále
řešili sběrové soboty: Radíkov a Svatý Kopeček preferují sběrové soboty na jaře, Droždín a
Lošov preferují sběrové soboty na podzim. V Droždíně problém s dopravou v ulici Vítězství a
Elišky Junkové - navigace GPS naviguje automobily těmito ulicemi. Ing. Hainc podá
požadavek na změnu navigování, aby auta jezdila po krajské silnici III. třídy. Dále se řešil
obvod působnosti KMČ Droždín na parc. č. 1342 v k. ú. Droždín (řešeno v minulém zápise
ze dne 3. 10. 2016) – požadavek KMČ Radíkov na působnost městské části Radíkov
z důvodu obyvatel, kteří bydlí v MČ Radíkov a vstupují na k. ú. Droždín. KMČ Droždín se
bude žádostí zabývat na následujícím jednání KMČ Droždín. V městských částech je
společným tématem: ucpané kanály, čištění zastávek od nelegálních výlepů. Dalším
tématem bylo dokončení hřbitovní zdi na Svatém Kopečku. Zúčastnění se shodli na dalším
společném setkání v lednu 2017. Ing. Hainc na příští jednání pozve zástupce z MMOl pí. Bc.
Horňákovou vedoucí oddělení KMČ a p. náměstka PhDr. Urbáška
Místní šetření – dne 18. 10. 2016 proběhlo místní šetření v ulici Vítězství z důvodu řešení
přístřešku na auta u domu č. p. 21. Tuto věc KMČ v roce 2016 několikrát řešila. Účastníci
jednání:, vlastník přístřešku p. Heger, člen rady města Olomouce Ing. Czmero, za KMČ
Ing. Hainc za MMOl odbor majetkoprávní dva zástupci. Dohodlo se předělání přístřešku a
posunutí zdi dle projektu, aby z bezpečnostních důvodů nebránila chodcům odstoupit od
vozovky. KMČ souhlasí. U tohoto jednání se řešila také dopravní situace v celé ulici
Vítězství. Zástupci MMOl sdělili, že budou dopravní situaci v ulici řešit
Řešení dopravní situace – dne 3. 11. 2016 proběhlo jednání v ulici Na Kopci, Horní Úlehla,
Hany Kvapilové k dopravní situaci v ulicích. Účastnili se: člen rady města Olomouce
Ing. arch. Giacintov, za KMČ Ing. Hainc. Ing. Hainc na místě obeznámil se stávající
problematikou
Doprava
Nový radar – KMČ obdržela od městské policie Olomouc možnost nabídky preventivního
radaru napojeného na Polici ČR. KMČ vytipovala místa s umístěním radaru. Místa umístění
radaru budou dle potřeby měněna – řeší Ing. Hainc
Dopravní značení zóna 30km/h – v ulici Dolní Úlehla bylo nainstalováno nové dopravní
značení
Odstavené auto v ulici Gagarinova – KMČ podá žádost na Polici ČR k odstranění auta
bránící průjezdu vozidel v ulici – podá Ing. Hainc
Projektová dokumentace na opravu komunikace Myslivecká – Na Příhonu – dne 5. 10.
2016 proběhlo jednání na MMOl odboru správy městských komunikací a MHD projednávání
k nové studii. Za KMČ se zúčastnil Ing. Hainc a p. Prášil, dále projektant, zástupci MMOl
odboru životního prostředí a odboru dopravy. Na jednání se projednával projekt komunikace.
KMČ měla připomínky k novému projektu, které budou následně řešeny ze strany
projektanta. Dále se řešil problém s vlastníky pozemku, přes které komunikace na ulici Na
Příhonu vede a problém se stromy, které zasahují do komunikace. KMČ na základě jednání
obeznámí vlastníky dotčené parcely, přes které vede komunikace a požádá o souhlas
s opravou
Nová zastávka MHD – dle sdělení MMOl odboru správy městských komunikací a MHD
nebude v letošním roce 2016 zastávka na ulici Horní Úlehla směr Bukovany uvedena do
provozu z důvodu nepřevedení pozemku Delta invest a.s., na kterém zastávka stojí do
vlastnictví SMOl. Proto do doby než bude zastávka převedena, nebude moci být
obsluhována. Rada města Olomouce schválila návrh KMČ názvu zastávky ,,Droždín,
Bukovanská“
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Nové lavičky - dne 25. 10. 2016 Ing. Hainc převzal 10 kusů nových laviček od firmy Kovoart. KMČ podala žádost na TSMO, aby byly lavičky do konce roku 2016 zabetonovány na
vybraných místech
Změna obvodu působnosti KMČ u parc. č. 1342 v k. ú. Droždín – KMČ se na svém
jednání opět zabývala po projednání na společném setkání KMČ Droždín, Lošov, Radíkov,
Svatý Kopeček návrhem pana Ing. Zvěřiny (předsedu KMČ Radíkov). KMČ souhlasí
s působností KMČ Radíkov na parc. č. 1342 v k. ú. Droždín po objasnění stávající situace
v daném místě (7pro/0proti/0 zdržel se)
Vyčištění potoku Adamovka – dne 9. 10. 2016 proběhlo čištění Adamovky v ulici
Jesenická. KMČ děkuje SDH Droždín a zúčastním občanům z ulice Jesenická za pomoc při
čištění koryta potoku
Černá skládka nad Droždínem u účelové komunikace k chatám – byla objevena černá
skládka stavební suti. Ing. Hainc předá informace o černé skládce na MMOl odbor životního
prostředí
Svoz bioodpadu – poslední svoz ve 14 denním intervalu bude 23. 12. 2016. Následně
bude bioodpad svážen ve dnech 20. 1. 2017 a 17. 2. 2017. Od 17. 3. 2017 začne
14 denní interval svozu odpadu
Výdaje – tisk zápisu 60,- Kč, tisk informačních šťítků proti černým skládkám 80,- Kč,
dokoupení barvy na nátěr zábradlí u rybníka 631,- Kč, odblokování potrubí přítoku rybníka
1 800,- Kč, kytice na pomník 622,- Kč
Oprava hasičské zbrojnice – KMČ projednala současný stav opravy hasičské zbrojnice a
novou omítku budovy. Bude ve věci výběru omítky dále jednat. Dále jednala o zajištění
elektrifikovaného srdce zvonu na hasičské zbrojnici
Zakrytí pískovišť – KMČ na podnět občanů podá požadavek na zakrytí pískovišť po dobu
zimního období
Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášská nadílka – dne 19. 10. 2016 proběhla
schůzka KMČ a SDH Droždín na přípravy. Akce se uskuteční 2. 12. 2016 od 17:00 v areálu
mateřské školky. Ing. Hainc podá požadavek na TSMO na nazdobení stromu
Svěcení opraveného kříže – Po dohodě s P. Bernardem Petrem Slabochem OPraem,
vedoucím farářem na Svatém Kopečku, náměšťském primátora Mgr. Žáčkem a za KMČ
Ing. Haincem se svěcení opraveného kříže směrem na Bukovany přesouvá na jaro 2017
Nové požadavky doprava – zóna 30km/h pro ulice Janouškova, Aldova, Hany Kvapilové, U
Prachárny, Myslivecká, Jesenická, Na Příhonu, Arnoldova
Nové požadavky – zřízení světla v ulici v Kukle, kde chybí osvětlení, prověření hydrantů na
chodnících v ulic Janouškova, požadavek na zřízení odpadkového koše na ulici Na Kopci,
požadavek na pravidelné čištění horské vpusti v ulici Jesenická, požadavek na pravidelné
strojní čištění v ulici Myslivecká, Jesenická, Na Kopci, Na Příhonu, Arnoldova
Došlá pošta
Vyjádření ke svozu odpadu v ulice Jesenická – KMČ obdržela na vědomí od MMOl
odboru životního prostředí vyjádření k dopisu p. Jana Rončáka ve věci svozu odpadu na ulici
Jesenická (svozné místo pro odpad chatařů) a umístění stanoviště
Objednávka – oprava výpusti rybníku SDH Drožín 15 000,- Kč, nákup 10 laviček Woody dle
výběru KMČ 41 020,- Kč
Došlá elektronická pošta
Změna jízdních řádů autobusů meziměstských a MHD – KMČ obdržela od správy
městských komunikací a MHD změnu jízdních řádů od 11. 12. 2016. Řešený spoj, kterým se
KMČ v letošním roce zabývala se zajížděním do Šternberka od 11. 12. 2016 z Droždína
zatím vyjíždět nebude. KMČ se bude tímto spojem 890793 dále zabývat
Třídění papíru a plastů – rozvoz nádob a svoz v roce 2017 – KMČ obdržela od MMOl
odboru životního prostředí informace o rozvozu nádob na tříděný odpad v městské části
Droždín a svoz odpadu na rok 2017. KMČ informace sdělí místním rozhlasem a jsou
součástí přílohy tohoto zápisu. Příloha bude vyvěšena ve všech vývěskách a v obchodech.
Zpomalovací prahy na ul. Elišky Junkové – KMČ obdržela od MMOl odboru koncepce a
rozvoje návrh doplnění příčných prahů a žádost p. Ing. Petra Opletala o jejich doplnění
v ulici. KMČ souhlasí za předpokladu souhlasu občanů bydlících v ulici Elišky Junkové a
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doporučuje umístit příčný práh u dětského hřiště. Ing. Hainc osloví občany ulice a zjistí jejich
stanovisko
Požadavky občanů Droždína – dne 12. 10. 2016 KMČ obdržela na vědomí od MMOl
odboru správy městských komunikací a MHD vyjádření k dopisu, který za občany z ulice
Dvorského předložila pí. Keningová (5. 9. 2016 se účastnila jednání KMČ)
Požadavky hostů:
Pí. Kubalová – se přišla informovat ohledně probíhající stavby na ulici Gagarinova na
parc. č. 55 a 56. Na základě předchozích dotazů občanů se KMČ touto věcí zabývá a
požádala o bližší informace ohledně probíhající stavby plotu. Dle MMOl odboru koncepce a
rozvoje, stavební odbor požádal odbor koncepce a rozvoje o vyjádření k záměru oplocení.
Vzhledem k opakovaným stížnostem občanů týkajících se záboru chodníku a nedostupnosti
komunikace u základní školy a obchodu. KMČ zjistí termín ukončení záboru chodníku a bude
se opakovaně zabývat možností parkování vozidel v ulici Gagarinova a s tím související
možnost přemístění nádob na tříděný odpad
4. 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
28. 11. 2016 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín
Rozvoz nádob na tříděný odpad (papír, plast) k rodinným domům bude probíhat 29. 11.
2016 od 16:00 do 20:00 hodin
Komise městské části a SDH Droždín Vás srdečně zvou na rozsvěcování vánočního
stromu a mikulášskou nadílku v pátek 2. 12. 2016 od 17:00 hodin do areálu mateřské
školky v Droždíně
KMČ zařadila do příloh Výzvu ochrany ovzduší, kterou projednala a odsouhlasila 5. 10.
2016 na svém jednání
Jednání bylo ukončeno ve 19:45 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)

-4-

Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Příloha č. 1

Třídění papíru a plastů v rodinných domech – rozvoz nádob
a harmonogram svozu v roce 2017
V rámci nového projektu na podporu třídění odpadů připraveného městem
Olomouc společně s autorizovanou společností EKO-KOM dojde 29. listopadu
2016 k rozvozu nádob na papír a plasty o objemu 240 litrů do jednotlivých
domácností, které si o nádoby požádaly v dotazníkové akci probíhající od června
do srpna letošního roku.
Nádoby budou rozváženy 29. 11. 2016. Rozvoz bude prováděn v čase od
16:00 do 20:00 hod. do jednotlivých domů dle obdržených žádostí občanů.
Při předání je vyžadována přítomnost zástupce domu kvůli podpisu
převzetí nádob do užívání!!!
V případě, že při rozvozu nádob nebudete zastiženi doma, budete si nádoby
moci vyzvednout dodatečně ve skladu TSMO.
Následný vývoz nádob bude zahájen v lednu 2017 – přesné termíny svozů pro
Droždín jsou uvedeny v tabulce
Vzhledem k delšímu časovému intervalu mezi rozvozem nádob a zahájením
svozů a s ohledem k vánočnímu období, prosíme občany, aby při nedostačující
kapacitě přidělených nádob v tomto období využívali i stávající veřejná
stanoviště nádob na tříděné odpady.
Děkujeme.
V případě dotazů se prosím obraťte na Odbor životního prostředí Magistrátu města
Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna,
tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu
Termíny svozu papíru a plastů v roce 2017

Droždín

Svozový den
úterý
lichý týden

Papír

Plasty

3.1.
31.1.
28.2.

18.7.
15.8.
12.9.

17.1.
14.2.
14.3.

1.8.
29.8.
26.9.

28.3.
25.4.
23.5.
20.6.

10.10.
7.11.
5.12.

11.4.
9.5.
6.6.
4.7.

24.10.
21.11.
19.12.
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Příloha č. 2
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