Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
ze dne 28. 11. 2016
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, Ing. Filipcová, Mgr. Lochmanová,
p. Prášil, p. Stejskal
Omluveni za KMČ:
Nepřítomni za KMČ: p. Culek, Ing. arch. Daněk, Mgr. Pelikán,
Hosté dle prezenční listiny: pí. Miloslava Renčáková
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 7. 11. 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 7. 11. 2016
Splněno
3.
Rozvoz nádob na tříděný odpad – v případě, že občané nebudou zastiženi doma dne
29. 11. 2016 a nádoby nebudou předány. KMČ bude informovat občany místním rozhlasem
a ve vývěskách o dalším postupu jak nádoby na tříděný odpad získat
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
Oprava hasičské zbrojnice – Ing. Hainc svolal mimořádné jednání k opravě hasičské
zbrojnice, které se konalo 13. 11. 2016 za účasti za KMČ: Ing. Hainc, p. Culek, Ing. arch.
Daněk, p. Prášil, p. Stejskal. Hosté: p. Milan Brablík (SDH), p. František Konečný (SDH), Ing.
arch. Michal Giacintov (člen rady města Olomouce), pí. Marie Stejskalová. Ing. arch. Daněk
oslovil odborníky z řad architektů pro řešení barvy omítky hasičské zbrojnice. KMČ se
zabývala zaslanými návrhy a vydala usnesení, které je součástí přílohy tohoto zápisu
Topná sezóna – KMČ žádá občany, aby nespalovaly nebezpečný odpad v kamnech a
kotlích a dbali Výzvy ochrany ovzduší
Výkopové práce na ulici Jesenická – KMČ podá požadavek na zjištění provedené stavby
ve vozovce na ulici Jesenická – podá p. Prášil, Ing. Hainc
Ořez dřevin v době vegetačního klidu – KMČ podá žádost na prořezání stromů v ulici
Gagarinova a v ulici Jesenická – podá Ing. Hainc
Nové lavičky – dle požadavku občanů byly po Droždíně umístěny nové lavičky
Stavba na ulici Gagarinova (naproti školy) – dle požadavku občanů se KMČ situací kolem
stavby zabývá
Výdaje – tisk zápisu 60,- Kč, tisk letáků na rozsvěcování vánočního stromu a mikulášskou
nadílku 210,- Kč, montáž laviček TSMO 38 823,- Kč, nákup občerstvení 1 200,- Kč, nákup
nástěnky, hodin a složek do místnosti KMČ 1 015,- Kč,
Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášská nadílka – dne 2. 12. 2016 proběhne
rozsvěcování vánočního stromu a mikulášská nadílka v areálu mateřské školky
Tříkrálová sbírka – v případě zájmu zapojit se do Tříkrálové sbírky v Droždíně ve dnech
7. a 8. 1. 2016 prosím kontaktujete některého ze členů KMČ
Pozvání na ples – FBC Droždín srdečně zve na Reprezentační florbalový ples, který se
koná dne 14. 1. 2017 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
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Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Došlá pošta
Pozvánka na pracovní jednání – KMČ obdržela pozvánku na pracovní jednání k opravě
komunikace v ulici Myslivecká – Na Příhonu. Za KMČ se účastnil pracovního jednání dne
15. 11. 2016 Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, za MMOl zástupci odboru dopravy,
koncepce a rozvoje a projektant z Dopravního projektování spol. s. r. o. Na jednání byly
představeny změny v projektu, které KMČ požadovala, dále se řešili majetkové záležitosti,
týkající se komunikace a problém se třemi vzrostlými stromy u komunikace v ulici
Myslivecká. Členové KMČ osloví vlastníky pozemku, který souvisí s opravou komunikace, a
požádají vlastníky o souhlas s opravou komunikace
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SMOl – KMČ
obdržela žádost manželů Krištofových týkající se nemovitých věcí: část pozemku parc.
č. 790 ostatní plocha o výměře 75 m2 v k. ú. Droždín, Boží muka ve vlastnictví SMOl,
nacházející se na pozemku parc. č. 87/5 trvalý travní porost v k. ú. Droždín. KMČ nesouhlasí
s prodejem pozemku a nesouhlasí s prodejem Božích muk, které jsou historickou památkou
a součástí městské části Droždín (5proti/0pro/0zdržel se)
Objednávka – Výzdoba vánočního stromu elektrickým osvětlením od TSMO pro KMČ
Droždín, Nedvězí, Holice 17 000,- Kč
Požadavky hostů:
Pí. Renčáková – se obrátila na KMČ s požadavkem na přesun stanoviště na ukládání
odpadu pro chataře v ulici Jesenická. KMČ se bude požadavkem zabývat a do konce ledna
2017 zpracuje možnosti řešení stávající situace se svozovým místem. Dále bude KMČ řešit
problém s umístěnými panely a štěrkem v místě svozu odpadu v ulici Jesenická
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
2. 1. 2017 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín

Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín přeje všem
spoluobčanům klidný adventní čas, krásné a požehnané Vánoce, do
nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, vzájemné
tolerance, vřelé sousedské a mezilidské vztahy a krásný celý nový
rok 2017
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Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Jednání bylo ukončeno ve 19:15 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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Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Příloha č. 1

USNESENÍ

V Olomouci – Droždíně 13. listopadu 2016

Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín na svém mimořádném jednání 13. 11. 2016
od 16:00 hodin v areálu mateřské školky a u hasičské zbrojnice v Droždíně sešla a řešila
barvu omítky budovy hasičské zbrojnice.
Informace o plánované barvě omítky KMČ získala od členů SDH Droždín. Na základě
společného jednání s SDH Droždín, zástupcem MMOl odboru ochrany, autorkou projektu a
zhotovitelem stavby, které se konalo 10. 11. 2016 u hasičské zbrojnice, KMČ ve čtvrtek
10. 11. 2016 oslovila odborníky, kteří se vyjadřovali k naplánované barvě omítky (šedá
omítka s červenou věží v subcentru městské části Droždín).
Na svém mimořádném jednání se Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín usnesla
po diskusi s odborníky a navrhuje barvu omítky šedou č. 0867 (HBW63) z (baumit.com)
v celé ploše, včetně věže hasičské zbrojnice. Nápis ,,Hasičská zbrojnice“ a znak budou
zachovány dle stávajícího návrhu. Dále KMČ navrhuje, aby ,,sokl“ byl řešen tmavší
barvou fasády bez mozaiky.
Komise městské části považuje hasičskou zbrojnici za jednu z dominant městské části
v subcentru Droždína, a proto předkládá tento návrh.

předseda KMČ č. 2
Ing. Bc. Rostislav Hainc
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