KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
ze dne 6. 3. 2017
Zápis č. 03
1. Jednání KMČ č. 2 Olomouc - Droždín bylo zahájeno v 18:00 hodin
Předseda KMČ přivítal všechny přítomné, seznámil s programem a zahájil schůzi.
Program:
1. Zahájení jednání
2. Prezence
3. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 6. 2. 2017
4. Jednání KMČ
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
6. Požadavky hostů
7. Nové požadavky
8. Závěr
9. Místo a čas příští schůze
10. Ukončení jednání
2. Prezence
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 dle prezenční listiny:
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Pelikán
Hosté dle prezenční listiny: p. Svatopluk Orálek
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 6. 2. 2017
Splněno
4. Jednání KMČ
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – KMČ podá žádost na umístění radaru
pro měření rychlosti a četnosti průjezdnosti vozidel v ulici Pplk. Sochora. Má k dispozici data
z loňského měření z ulice U Cihelny a Horní Úlehla pro potřeby dalšího jednání. Po ukončení
měření a vyhodnocení v ulici Pplk. Sochora uvede KMČ vyhodnocení v zápise – žádost podá
Ing. Hainc. Dále Ing. Hainc informoval členy KMČ o semináři k ITI Olomoucké aglomerace
týkající se cyklostezek
Oprava poškozených chodníků a cest – KMČ na svém jednání, vyhodnotila a vybrala
poškozené chodníky a cesty v Droždíně, naceněné TSMO
Lokalita – Horní Úlehla – oprava chodníku od č. o. 23 po č. o. 17 – cena 168 290 Kč
Lokalita – ulice Vítězství – oprava komunikace od č. o. 27 po křižovatku – cena 76 170 Kč
Lokalita – Droždínská zatáčka/Myslivecká – oprava komunikace u zastávky od č. o. 2 po
zastávku MHD – cena 50 215 Kč
Lokalita – ulice Myslivecká – oprava chodníku spojující schody na ulici Jesenickou
– cena 3 728 Kč
Lokalita – účelová komunikace nad Droždínem, ,,K Boru“ – oprava výtluků a nerovností
Lokalita – Jesenická oprava výtluků v horní části ulice od č. o. 24
Dále budou provedeny opravy dle sdělení MMOl odboru dopravy
Lokalita – Aldova/Hany Kvapilové – oprava výtluků a nerovností u č. o. 1
Lokalita – Jesenická – oprava výtluků a nerovností u č. o. 2
Lokalita – Vítězství – oprava výtluků u č. o. 19
Lokalita – Gagarinova – oprava chodníku u č. o. 8
Lokalita – U Cihelny– oprava výtluků u č. o. 35
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Nacenění opravy komunikací TSMO – dne 22. 2. 2017 proběhlo měření a nacenění
vybraných úseků komunikací v Droždíně, za účasti KMČ Ing. Hainc, za MMOl odbor dopravy
p. Šulc, za TSMO p. Čech
Vjezd/vchod do areálu mateřské školky – KMČ projednala problém se stávajícím
nevyhovujícím stavem komunikace vjezdu/vchodu do areálu mateřské školky. Ing. Hainc
podá žádost na opravu vjezdu p. řediteli MŠ a ZŠ na Svatém Koepčku Mgr. Koliskovi,
současně jej pozve na jednání KMČ za účelem, aby informoval o změnách a aktualitách
v mateřské školce v Droždíně
Východní tangenta – dne 20. 2. 2017 proběhlo jednání na obecním úřadě v Samotíškách
za účasti p. senátora MUDr. Kantora Ph.D. a KMČ Droždín, Svatý Kopeček, Lošov, Radíkov,
obec Samotíšky. Za KMČ Droždín se účastnila Mgr. Lochmanová a informovala členy KMČ o
jednání a připravovaném dalším postupu p. senátora MUDr. Kantora Ph.D., který osloví
dotčené orgány státní a veřejné správy a následně bude informovat Ing. Haince o výsledcích
z jednání ve věci možného zachování průjezdnosti historickou alejí spojující městskou část
Chválkovice a Samotíšky
Řízení o dodatečném povolení stavby plotu v ulici Gagarinova – dne 3. 3. 2017 proběhlo
řízení ve věci týkající se postaveného plotu v ulici Gagarinova naproti školy. KMČ nebyla
účastníkem řízení, přesto se zástupci KMČ zúčastnili p. Prášil a p. Culek, kteří KMČ
informovali o průběhu řízení
Zimní údržba – Mgr. Lochmanová prezentovala mapy od MMOl a TSMO k zimní údržbě
v Droždíně a informovala členy o aktuálním plánu zimní údržby. Členové KMČ do příští
schůze tj. 3. 4. 2017 připraví a předloží návrhy na možnou změnu či úpravu a doplnění zimní
údržby v Droždíně pro nadcházející zimu 2017/2018
Sběrné místo – KMČ na své pracovní schůzce dne 13. 2. 2017 projednala návrh a souhlasí
s vytvořením sběrného místa v městské části Lošov, které by jednou týdně sloužilo pro
potřeby občanů k ukládání odpadu, podobně jako ve sběrových dvorech
Svedení vody z účelové komunikace a kanalizace v ulici Na Kopci – KMČ se zabývala
problémem svedení dešťové vody z účelové komunikace nad Droždínem ,,K Boru“ při
přívalových deštích, aby nedocházelo k ohrožení domů v ulici Na Kopci a Horní Úlehla a
kanalizací v ulici Na Kopci, KMČ věc bude dále řešit
Oprava a revize plynového kotle v detašovaném pracovišti MMOl v areálu MŠ – KMČ
projednala problémy s plynovým kotlem pro účely Klubu seniorů, knihovny a detašovaného
pracoviště MMOl. Provede se revize a oprava kotle a projedná možnosti nastavení topení
s MMOl odborem vnějších vztahů a informací
Přístup od místnosti KMČ a detašovaného pracoviště MMOl – KMČ projednala
požadavek předsedkyně Klubu seniorů o možnosti zpřístupnění místnosti za účelem využití
počítače a tisku. KMČ souhlasí (7pro/0proti/0zdržel se) s vytvořením nového klíče pro účely
Klubu seniorů. Ing. Hainc požadavek projedná na MMOl odboru vnějších vztahů a informací
Veřejné osvětlení – byla nainstalována dvojlampa na ulici U Cihelny u bytových domů.
Ing. Hainc podá požadavek na TSMO na pootočení lampy, aby nová lampa svítila i do
křižovatky
Revitalizace travnaté plochy v ulici U Cihelny, U Gregoráku a úklid po zimním období –
Ing. Hainc podá požadavek pracovnici TSMO o posekání a uklizení plochy pro účely využití
rekreace občanů a předá požadavky vzešlé z jednání KMČ na úklid po zimním období. KMČ
projednala potřebu opravy křovinořezu pro nadcházející vegetační období
Oprava hasičské zbrojnice a zásahy SDH Droždín – p. Culek informoval KMČ
o dokončení oprav hasičské zbrojnice. KMČ požaduje dokončení úpravy kolem hasičské
zbrojnice, které nebylo řádně dokončeno – požadavek předá SDH p. Culek. Dále p. Culek
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informoval o zásahu SDH Droždín v uplynulém měsíci u vytopeného autosalonu v Holici a u
lesního požáru nad Droždínem u Lošova.
Uskladnění hokejových branek a hrabla – Ing. Hainc uskladní věci do místnosti pro
pracovníka TSMO v areálu mateřské školky
Označení laviček ID čísly – Ing. Hainc označil nové a stávající lavičky novými ID značkami.
Celkem je v Droždíně 21 veřejných laviček
Umístění nového radaru ve vybraných ulicích – dle sdělení městské policie probíhá
v současné době výběrové řízení. Umístění nových radarů se plánuje na začátek roku 2018
Výročí 750 let od první písemné zmínky o Droždínu – KMČ opětovně projednala možnost
připomenutí výročí droždínskými oslavami a upravila datum konání droždínských oslav ze
dne 2. 9. 2017 (z důvodu konce letních prázdnin a zahájení školního roku) na 9. 9. 2017
Vydání publikace o Droždíně – KMČ projednala na pracovní schůzce, která proběhla 13. 2.
2017 možnosti financování publikace o Droždíně. Publikace bude časově náročná a její
zhotovení bude nejpozději v průběhu roku 2018. Dále Ing. Hainc seznámil členy KMČ
o setkání k publikaci s p. náměstkem PhDr. Urbáškem a pí. Bc. Horňákovou z MMOl
Výdaje – tisk zápisů 60 Kč
Pozvání na ples – Český svaz žen srdečně zve na maškarní ples, který se uskuteční
18. 3. 2017 ve společenském sále U Šišků v Droždíně
Informovanost občanů – v obchodě Coop Jednota (Gagarinova) a U Skálů (Vítězství)
mají občané možnost zapsat svou e-mailovou adresu, na kterou bude KMČ zasílat
informace a aktuality z městské části
Droždínské hody 2017 – KMČ projednala organizační záležitosti hodů, Ing. Hainc
informoval členy KMČ o programu příprav. Dne 25. a 26. 3. 2017 proběhne v Droždíně
roznášení pozvánek na hody. Dobrovolnická brigáda na přípravu hodů proběhne
v pátek 7. 4. 2017 od 16:00 hodin. Sraz pomocníků bude v 16:00 hodin u hasičské
zbrojnice.
Klub seniorů v Českém rozhlase – záznam z Českého rozhlasu je k dispozici na
www.drozdin.eu nebo Facebooku Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
O městské části v TV Morava – záznam z cyklu, Jak se žije v Olomouci - Droždín je
k zhlédnutí na www.drozdin.eu nebo na Facebooku Komise městské části č. 2 Olomouc Droždín
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Dopis na vědomí – Ing. Hainc seznámil členy KMČ s dopisem od p. Pražáka
6. Požadavky hostů
p. Orálek - se informoval o stávající situaci zimní údržby a podal žádost na udržování
komunikace souběžné s ulicí Dvorského spojující ulici Mysliveckou a městskou část Svatý
Kopeček. Silnice se v zimě neudržuje. KMČ zařádí požadavek pro údržbu na TSMO
7. Nové požadavky
Zaměření komunikace – KMČ žádá MMOl odbor koncepce a rozvoje o provedení
geodetického zaměření cesty spojující Dolní Úlehla a ulici U Cihelny a o zaměření ulice Na
Kopci
Požadavek na dopravní značení v ulici Ke Stromkům – KMČ se opětovně zabývala a
žádá odbor koncepce a rozvoje o zřízení dopravního značení ,,zákaz stání“ na jedné straně
ulice z důvodu možné neprůjezdnosti komunikace integrovaným záchranným systémem
Požadavek na pročištění kanálů – KMČ se zabývala požadavkem občanů a žádá v ulici
Myslivecká, Arnoldova, Gagarinova, Horní Úlehla pročištění kanálů
Požadavek na opravu mostu v ulici Jesenická – po jarním tání došlo k částečnému
sesuvu podkladu komunikace u mostu pod Příhonem
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Požadavek na vyčištění ulic, strojní čištění – KMČ žádá TSMO o pročištění chodníků a
komunikací na začátku dubna 2017 k přípravě Droždínských hodů
8. Závěr
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a obeznámil s dalším termínem jednání
KMČ
9. Místo a čas příští schůze
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí
3. 4. 2017 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17
10. Jednání bylo ukončeno ve 20:02 hodin
Zapsal: Ing. Bc. Rostislav Hainc
Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
Předseda: Ing. Bc. Rostislav Hainc
telefon: +420 723 644 458
e-mail: drozdin.eu@gmail.com
e-mail: rostislav.hainc@gmail.com
web: www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin
web: www.drozdin.eu
Facebook: Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín

Zápis obdrží: všichni členové KMČ č. 2 Olomouc – Droždín ke schválení (elektronicky)
Magistrát města Olomouce – Bc. Daniela Horňáková (elektronicky)
Magistrát města Olomouce – Pavlína Štoplová (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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