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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 3. 4. 2017 

Zápis č. 04 
 

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. 3. 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 
11. Přílohy 
 

2. Prezence 
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, p. Culek, Ing. arch. Daněk,  
Ing. Filipcová, p. Stejskal 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Lochmanová, p. Prášil 
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Pelikán 
Hosté dle prezenční listiny: RNDr. Ladislav Šnevajs (náměstek primátora města 
Olomouce), p. Milan Brablík (starosta SDH Droždín), Ing. Vladimíra Šišková, p. Emil Konig 
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 6. 3. 2017 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Zóna 30km/h – KMČ na svém jednání projednala a odsouhlasila (5pro/0proti/0zdržel se) 
návrh MMOl odboru koncepce a rozvoje možnost zřízení zóny 30km/h všech ulicích 
Droždína s vyjímkou ulic, kde vede krajská komunikace na základě požadavků občanů 
prostřednictvím KMČ 
Nacenění opravy komunikací TSMO – dne 28. 3. 2017 proběhlo měření a nacenění 
vybraných úseků chodníků a návrh na realizaci zábradlí na schodech v ulicích Jesenická, 
Dolní/Horní Úlehla a oprava účelové komunikace nad Droždínem směrem ,,K Boru“,  
za účasti KMČ Ing. Hainc, za TSMO p. Čech.   
Vjezd/vchod do areálu mateřské školky – Ing. Hainc předal požadavek KMČ týkající  

se stávajícího stavu vjezdu do areálu mateřské školky p. RNDr. Šnevajsovi a KMČ 

projednala stávající situaci mateřské školky. P. ředitel ZŠ a MŠ Svatý Kopeček přijal pozvání 

od Ing. Haince a navštíví jednání KMČ 2. 5. 2017 

Východní tangenta – Ing. Hainc informoval členy KMČ o projednání postupu s p. senátorem 

MUDr. Kantorem Ph.D. KMČ představila a informovala p. RNDr. Šnevajse o aktuálním stavu 

a postoji KMČ Droždín, která zastává zachování průjezdu historickou alejí spojující městskou 

část Chválkovice a obec Samotíšky 

Převod pozemku z ŘSD v ulici Gagarinova – Ing. Hainc řešil stále probíhající převod 

pozemku mezi ŘSD a SMOl týkající se parcely č. 70 v k. ú. Droždín s p. senátorem  

MUDr. Kantorem Ph.D. KMČ by ráda prostor zvelebila a upravila. V současné chvíli není 

možnost úpravy a řešení nové zeleně z důvodu toho, že vlastníkem je Ředitelství silnic  
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a dálnic. Ing. Hainc pozval p. senátora MUDr. Kantora Ph.D. na schůzi KMČ, p. senátor 

pozvání přijal a navštíví v tomto roce 2017 některé z jednání KMČ 

Zimní údržba – KMČ projedná na příští schůzi 2. 5. 2017 o údržbě v zimní sezóně 

2017/2018 

Veřejné osvětlení – na ulici Na Kopci a Vítězství chybí kryt z lampy, řeší p. Culek,  

Ing. Hainc 

Studie – dle sdělení MMOl odboru koncepce a rozvoje SMOl uzavřenou rámcovou smlouvu 

s VUT Brno pro možnost vypracování studií. KMČ bude v této věci dále jednat pro možnost 

vytvoření nové studie veřejného prostranství v Droždíně 

Vodárna – KMČ provede místní šetření 22. 4. 2017 u vodárny v ulici Turečkova, tak aby byla 

vodárna zabezpečena a pro případ nouze, aby byla voda z vodárny k dispozici a tvořila 

rezervu 

Fit stezka – Ing. Hainc prezentoval KMČ zpracovaný návrh projektu, který obdržel  

od zhotovitele, který fit stezky realizuje. Místo bylo vybráno v ulici U Gregoráku. Návrh 

projektu KMČ zašle na MMOl odbor životního prostředí. Cena případné fit stezky v místě je  

169 000 Kč. Stezka by byla dlouhá 400 metrů a čítala by 10 posilovacích prvků   

Upozornění občanům – p. Culek informoval za SDH Droždín, aby občané dbali bezpečnosti 

a nevypalovali trávu podél lesů a ploch, které mohou ohrozit zdraví a majetek lidí. SDH 

zasahovali 27. 3. 2017 při nahlášení požárů nad Droždínem a 2. 4. 2017za sportovním 

hřištěm  

Výdaje – tisk zápisů 60 Kč, nákup barvy na nátěr oplocení pomníku v ulici Gagarinova, 

plachta na zakrytí místa pro ukládání odpadu chatařů v ulici Jesenická 1854 Kč, nalepovací 

dravci do zastávek MHD, polepy na popelnice tříděného odpadu 981 Kč, pozvánky na hody 

1997,- výroba klíčů pro klub seniorů do místnosti detašovaného pracoviště a KMČ 90 Kč 

Droždínské hody 2017 – KMČ Droždín, organizátoři Droždínských hodů, družička  

a mládenec srdečně zvou všechny spoluobčany na Droždínské hody v neděli 16. dubna 

2017 v 8:15 hodin ke kříži u školy. Od 10:40 hodin bude svěcení opraveného kříže  

v ulici Horní Úlehla a Gagarinova. V 15:00 hodin bude pobožnost u kapličky sv. Anny na 

staré cestě nad Droždínem (viz. pozvánka v příloze) 

Zápisy z jednání KMČ před rokem 2007 – Ing. Hainc dohledával zápisy před rokem 2007 

v archivu KMČ Droždín, který je na detašovaném pracovišti. Starší zápisy uloženy nejsou. 

Dle sdělení MMOl odboru vnějších vztahů a informací zápisy před rokem 2007 nemají 

k dispozici. Ing. Hainc se obrátí na bývalé předsedy KMČ s žádostí o možnost dodání 

zápisů, tak aby KMČ mohla projít zbylé zápisy a zhodnotit, které věci se dlouhodobě řeší  

a nedaří se vyřešit a záležitosti, které se již podařilo vyřešit  

Klapání – KMČ prosí spoluobčany, aby podpořili děti a mládež, udržující tuto tradici 

v Droždíně během Velikonoc 

Předání klíčů pro Klub seniorů – Ing. Hainc předal předsedkyni pí. Chromkové klíč  

od detašovaného pracoviště a místnosti KMČ pro potřeby Klubu seniorů 

Poděkování za dlouholetou údržbu pomníku – KMČ děkuje pí. Šmídové za dlouholetou 

údržbu, úklid a starání se o pomník na ulici Gagarinova. KMČ v současné době hledá 

nástupce, který by se dobrovolně staral o údržbu pomníku. V případě zájmu se prosím 

obraťte na některého ze členů KMČ. Děkujeme 

Poděkování za práci – KMČ děkuje pí. Fotrové za úklid a údržbu, kterou v Droždíně 

provádí pod TSMO 
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5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
 

TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a úpravách v Droždíně v měsíci dubnu 
2017 a aktualizované kontakty na pracovníky TSMO. Informace jsou ve vývěsce v ulici 
Gagarinova nebo na webových stránkách www.drozdin.eu 
Řidičské průkazy – KMČ obdržela informaci týkající se výměny řidičských průkazů. 
Informace jsou zveřejněny pro občany ve vývěsce na ulici Gagarinova pod školou 
Organizační změny na MMOl – zajištění sociálních agend – KMČ obdržela  
od p. náměstka RNDr. Šnevajse informace o vzniku nového odboru sociálních služeb 
(zajištění služeb pro seniory, rodinnou politiku, agenda domů a bytů) 
Ořez stromů – odpověď na požadavky KMČ, ořezy stromů v ulici Horní Úlehla a Jesenická, 
MMOl, odbor životního prostředí v současné době nebude provádět ořez stromů 
Požadavky občanů od p. Kenningové – KMČ obdržela opětovný požadavek  
od pí. Kenningové týkající se problematiky chatové oblasti a ulice Dvorskéh – řeší Ing. arch. 
Daněk. Ing. Hainc svolá místní šetření v místě a informuje pí. Kenningovou  
Využití vypůjčené plochy Sborem dobrovolných hasičů v Droždíně – KMČ obdržela  
od p. Spáčila informace o návrhu využití plochy SDH Droždín v ulici Pplk. Sochora a Elišky 
Junkové u dětského hřiště 
Nabídka hudební produkce – KMČ obdržela nabídku od kapely Progress 
Nabídka brigády, informační leták – KMČ obdržela nabídku pro roznos letáků  
pro obchodní řetězec v Droždíně. Informační leták o nabídce je zveřejněn na vývěsce v ulici 
Gagarinova 
Nabídka čištění studní – KMČ obdržela nabídku na čištění studní. KMČ bere na vědomí. 
V současné době jsou studny v Droždíně opraveny  
Poptávka po hodových slavnostech – KMČ obdržela omluvu účasti zábavných šlapacích 
čtyřkolek na Droždínských hodech z důvodu nemoci 
Grafické úpravy možných tisků – KMČ obdržela od pí. Berklau návrh na možnost zajištění 
grafických úprav  
 

6. Požadavky hostů 
p. RNDr. Šnevajs – zapojoval se do projednávání jednotlivých požadavků a podnětů 
občanů, kterými se KMČ zabývá. Ing. Hainc pozval p. RNDr. Šnevajse na obchůzku  
po Droždíně pro přiblížení situací jednotlivých lokalit Droždína 
p. Brablik a Ing. Šišková – informovali KMČ o stávající situaci na využívané vypůjčené 
ploše pod dětským hřištěm v ulici Pplk. Sochora a Elišky Junkové. KMČ podá požadavek  
na přepracování studie dětského hřiště na MMOl, odbor koncepce a rozvoje. SDH Droždín 
připraví návrh do 2. 5. 2017 s využitím vypůjčené plochy a řešení situace s mobilním 
objektem a návrhu řešení jeho umístění. Vzhledem k stávající výcvikové ploše SDH Droždín 
nebylo dětské hřiště doplněno o další herní prvky pro starší děti 
p. Konig – se přišel informovat ohledně informačních tabulí s městskou částí Droždín  
na hlavních tazích okolo Olomouce. KMČ pravidelně každý rok posílá požadavek na Správu 
silnic Olomouckého kraje s vyznačením městské části. Ing. Hainc odpovídá, že v současné 
době bude KMČ instalovat uvítací značení při vjezdech do Droždína. Dále vznesl požadavek 
na vytvoření odbočovacího pruhu na křižovatce z ulici Pplk. Sochora, Gagarinova. Informoval 
KMČ o úbytku vody ve studních a o rozbitém osvětlení v ulici Horní Úlehla. KMČ se bude 
podněty zabývat 
 

7. Nové požadavky 
Ořez stromů – KMČ žádá MMOl odbor životního prostředí o ořez stromů a keřů v ulici Horní 

Úlehla a v ulici Na Kopci u domu č. o. 39, dále požadavek na ořezání ořechu v ulici 

V Rynkách u domu č. o. 1 a uřezání ořechu v ulici Dolní Úlehla u domu č. o. 13 

Požadavek na přepracování studie dětského hřiště – KMČ žádá MMOl odbor koncepce a 

rozvoje o přepracování studie a řešení stávající situace  

Vpust v ulici V Rynkách – problém s odtokem vody. KMČ požaduje řešení situace, aby 

voda mohla odtékat do vpusti   
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Řešení křižovatky a přechodů v ulici Gagarinova, U Cihelny a Pplk. Sochora – KMČ 

požaduje vypracování studie a projektové dokumentace na řešení stávající situace  

 

8. Závěr 
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a oznámil další termínem jednání KMČ 
 

Komise městské části přeje všem spoluobčanům krásné a požehnané Velikonoce 
 

 
 

 
9. Místo a čas příští schůze 

Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude mimořádně v úterý  
2. 5. 2017 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno ve 20:14 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) 

 
 
 

mailto:drozdin.eu@gmail.com
mailto:rostislav.hainc@gmail.com
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin
http://www.drozdin.eu/
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11. Přílohy 
 

 
 

 


