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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 2. 5. 2017 

Zápis č. 05 
 

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 3. 4. 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, Ing. arch. Daněk,Ing. Filipcová, 
Mgr. Lochmanová, p. Prášil 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: p. Culek, Mgr. Pelikán 
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: p. Stejskal 
Hosté dle prezenční listiny: Mgr. Jan Kolisko (ředitel základní a mateřské školy Svatý 
Kopeček), Zdenek Zelinka, Naděžda Plisková 
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 3. 4. 2017 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Zákaz stání – KMČ na svém jednání projednala problém se stáním automobilů v ulici 
Myslivecká (u křižovatky v horní části ulice) a v ulici Vítězství, požadavek na řešení podá Ing. 
Hainc 
Sesutý most v ulici Jesenická/ Na Příhonu – KMČ projednala situaci s částečně sesutým 
mostkem spojující ulici Jesenickou a Na Příhonu, požadavek na opravu podá Ing. Hainc 
Východní tangenta – dne 27. 4. 2017 proběhla schůzka s vedením Olomouckého kraje na 
Krajském úřadě Olomouckého kraje za účasti: hejtman p. Okleštěk, náměstek hejtmana Mgr. 
Zemánek, pracovníci krajského úřadu Ing. Bc. Mazurová, Mgr. Pěruška, Ředitelství silnic a 
dálnic Ing. Smolka MBA, za KMČ Droždín Ing. Hainc, Ing. arch. Daněk, za KMČ Svatý 
Kopeček p. Prášil, za KMČ Chválkovice PhDr. Šíp, za obec Samotíšky Ing. Gloser. Na 
jednání se řešila současná situace řešeného projektu a zúčastnění za KMČ seznámili 
hejtmana Olomouckého kraje se situací a s problémem zaslepení komunikace spojující obec 
Samotíšky a městskou část Chválkovice. P. hejtman se blíže seznámí se situací na místě. 
Dále ŘSD Ing. Smolka MBA seznámil přítomné se stávající situací a s návrhem současného 
plánu, kde se počítá s variantou přemostění pro cyklisty a chodce. Na jednání se 
projednávali možné varianty řešení situace. Zúčastnění předsedové KMČ a starosta obec 
Samotíšky navrhují přemostění i pro osobní automobily a veřejnou dopravu. Věc dále bude 
řešena se zástupci města Olomouce. Ing. Hainc pozve na společné jednání předsedů KMČ a 
dotčených obcí p. senátora MUDr. Kantora, Ph.d. do Droždína. KMČ Droždín projednala 
situaci a navrhuje veřejné setkání s občany, které s projektem stavby, se stávající situací a 
možností řešení seznámí 
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Oprava posezení pod školou – KMČ projednala a odsouhlasila opravu stávajícího 
posezení pod školou na ulici Gagarinova, požadavek předá Ing. Hainc 
Zimní údržba – KMČ projednala a odsouhlasila návrh úpravy a doplnění plánu zimní údržby 

pro nadcházející zimní období, podá p. Prášil 

Veřejné prostranství – KMČ projednala problematiku záboru veřejného prostranství, kdy 

občané na veřejné prostranství ukládají stavební materiál nebo odpad, který následně na 

místě zůstává a odpad neuklidí a na náklady všech občanů se musí odstraňovat nebo 

případně brání plynulé dopravě. KMČ podá žádost na městkou policii na prošetření 

nelegálního uložení odpadu či materiálu v ulicích Droždína 

Sečení trávy – KMČ podá žádost na zaslání aktuální stavu sečení trávy v Droždíne – podá 

Ing. Hainc 

Oprava křovinořezu – Ing. Hainc předal opravený křovinořez pro pracovníka TSMO 

Schůze s předsedy KMČ, městskou policií a policií ČR – dne 9. 5. 2017 proběhne schůze 

předsedů KMČ s MP a PČR na Svatém Kopečku, za KMČ se zúčastní Ing. Hainc 

Využití vypůjčené plochy SDH Droždín – zástupci SDH Droždín se nezúčastnili a 

nepředali na jednání KMČ návrh využití vypůjčené plochy a řešení situace s mobilním 

objektem a návrh řešení jeho umístění. Ing. Hainc pozve opětovně zástupce SDH Droždín 

na příští jednání KMČ 5. 6. 2017 

Místní šetření Vodárna, ulice Turečkova – dne 25. 4. 2017 proběhlo místní šetření u 

vodárny v ulici Turečkova. Za účasti KMČ Ing. Hainc, Ing. Filipcová, Mgr. Lochmanová, p. 

Prášil a dotčení občané ulice Turečkova. KMČ podá návrh na zabezpečení prostoru a 

budovy vodárny. Dále podá požadavek na úpravu pozemku za účelem využití pro občany 

Droždína, požadavek na ořez stromů v ulici, suché větve ohrožují občany ulice, požadavek 

na prodloužení vodovodního řadu z ulice U Cihelny  

Místní šetření chatová oblast nad ulici Dvorského, Droždínská zatáčka – dne 25. 4. 

2017 proběhlo místní šetření za účasti KMČ Ing. Hainc, Ing. arch. Daněk, Ing. Filipcová, Mgr. 

Lochmanová, p. Prášil a dotčení občané. KMČ se seznámila s požadavky občanů a 

problematikou v místě. KMČ požadavky rozdělí do dvou oblastí. Ing. arch. Daněk vypracuje 

návrh nákresu na řešení situace v Droždínské zatáčce. KMČ požadavky předá na příslušné 

odbory MMOl týkající se dopravy, dopravního značení, zimní údržby, zpřístupnění dřívější 

cesty na zastávku MHD a bezpečného pohybu osob v okolí Droždínské zatáčky  

Místní šetření ulice Jesenická – dne 27. 4. 2017 proběhlo místní šetření za účasti KMČ 

Ing. Hainc, p. Prášil, za MMOl odbor životního prostředí Ing. Dreiseitl  a pracovník TSMO za 

účelem vyřešení a odstranění uloženého stavebního materiálu a odpadu u stávajícího 

stanoviště odpadu pro chataře. Následný postup oznámí MMOl odbor životního prostředí 

předsedovi KMČ 

Výdaje – tisk zápisů 60 Kč, oprava křovinořezu 676 Kč, kytky k pomníku k výročí konce  

2. světové války 900 Kč, nákup pohárů pro děti: SDH Droždín, SK Droždín, FBC Droždín 

všem třem po 1 800 Kč, stuhy, výzdoba, materiál na Droždínské hody 1783 Kč, výsadba, 

úprava, údržba stromů u křížů 6 486 Kč, dopravní značení ,,uvítání městské části“ 

 12 708 Kč, údržba domény www.drozdin.eu 241 Kč  

Pozvání spolků a organizací na jednání KMČ – Ing. Hainc pozve spolky a organizace 

působící v Droždíně na jednání KMČ za účelem seznámení s programem všech spolků 

během roku a také k navázání lepší spolupráce a na přípravu oslav 9. 9. 2017 

 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a úpravách v Droždíně v měsíci květnu 
2017 a aktualizované kontakty na pracovníky TSMO. Informace jsou ve vývěsce v ulici 
Gagarinova nebo na webových stránkách www.drozdin.eu 

http://www.drozdin.eu/
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Naceněné opravy chodníků od TSMO – KMČ obdržela další naceněné úseky komunikací 
a chodníků v Droždíně 
Objednávka dopravní značení - ,,Uvítání městské části“ – KMČ obdržela objednávku na 
zhotovení dopravního značení ,,Uvítání městské části Droždín“ – provedena instalace 
Dopis na vědomí – Ing. Hainc seznámil členy KMČ s dopisem od p. Pražáka 
Dotaz po stavební parcele v k. ú. Droždín – KMČ obdržela od pí. Linhartové dotaz na 
prodej stavebního pozemku. KMČ doporučila obrátit se na realitní kancelář 
Propadlý chodník v ulice Jesenická – KMČ obdržela od p. Suchého dotaz týkající se 
havarijního stavu chodníku v ulici Jesenická. V současné době dle sdělení MMOl odboru 
majetkoprávního by mělo dojít k průzkumu Moravskou vodárenskou a zjištění stavu potrubí 
pod chodníkem. KMČ bude dotčené občany následně informovat o dalším postupu a opravě  
Odpověď na požadavek umístění dopravního značení ,,zákaz stání“ v ulici Ke 
Stromkům – dle sdělení MMOl odboru koncepce a rozvoje a místního šetření vyplývá, že se 
řidiči dopouštějí přestupku, kdy již z obecné úpravy vyplývá povinnost zachovat při stání 
jízdní pruh o šíři alespoň 3 metrů pro každý směr jízdy. Při stávající šířce komunikace nelze 
stát ani na jedné straně komunikace. Majitelé nemovitostí jsou povinni zajistit odstavování 
vozidel na svém pozemku. K umístění dopravního značení by došlo k dublování obecné 
úpravy 
Změny v MHD – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a informací změny týkající 
se v dopravě při konání Droždínských hodů, posílení spojů na jarní Flóru Olomouc a 
informace o zahájení provozu posilového spoje linky č. 111 na Svatý Kopeček 
Opravy chodníků a komunikací z rozpočtu 2,7 mil. Kč – KMČ obdržela od MMOl odboru 
vnějších vztahů a informací důvodovou zprávu a seznam schválených žádostí, které Rada 
města Olomouce projednala dne 18. 4. 2017 na svém jednání. KMČ Droždín měla v návrhu 
opravu chodníku v ulici Aldova, návrh v letošním roce nebyl schválen, opravu bude možné 
provést z rozpočtu KMČ v roce 2018. V loňském roce byla schválena a provedena z tohoto 
rozpočtu oprava chodníku v ulici U Cihelny, kterou Rada města Olmouce schválila na návrh 
KMČ 
Rodinná politka SMOl – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a informací 
přehled aktivit konaných na území města Olomouce organizovaných neziskovými 
organizacemi, rodinnými centry http://prorodinu.olomouc.eu/rodinna-politika/dokumenty  
Požadavky občanů od p. Kenningové – KMČ obdržela poděkování za provedení místního 
šetření dne 25. 4. 2017 v chatové oblasti a požadavek o průběžném informování stavu 
žádostí  
Dohoda u užívání veřejné zeleně – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a 
informací dohodu o povolení zvláštního užívání zeleně zábory a výkopové práce v ulici Pplk. 
Sochora – úprava vodovodní přípojky pro RD Olomouc – Droždín, č. p. 322. KMČ bere na 
vědomí 
 

6. Požadavky hostů 
p. Mgr. Kolisko – informoval KMČ o situaci v mateřské školce v Droždíně. Mateřská školka 
má kapacitu maximálně 28 dětí. Oprava omítky v letošním roce provedena nebude. Ing. 
Hainc informoval p. ředitele o akcích, které se budou v Droždíně a v areálu MŠ konat, 
poděkoval za zapůjčení prostor, dále podal požadavek na řešení situace s plynovým kotlem 
a vznesl požadavek na zajištění jeho revize a případné opravy, požadavek na prořezání 
vrby, opravu prasklého okna nad klubem seniorů a nad knihovnou. Ing. Hainc zašle p. řediteli 
cenovou nabídku TSMO na opravu vjezdu do areálu MŠ. KMČ dále požaduje odstranění 
reklamy, která byla umístěna na zeď MŠ po úpravě a rekultivaci veřejné zeleně u hasičské 
zbrojnice 
p. Zelinka, pí. Plisková – informovali KMČ o problému se strojním čištěním v ulici 
Arnoldova, čištění nebylo provedeno a o nefunkční studni v ulici Arnoldova u č. p. 5, dále 
neproběhlo sečení trávy v ulici U Cihelny u bytových domů. KMČ požadavky předá  
a následně informuje hosty o stávající situaci  
 
 

http://prorodinu.olomouc.eu/rodinna-politika/dokumenty
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7. Nové požadavky 
Práva a povinnosti občanů v chatové oblasti – KMČ žádá MMOl o vyjádření, jaké mají 

práva a povinnosti a za jakých podmínek se schvalují trvalá bydliště do chatových oblastí 

nad Droždínem 

Požadavek na strojní čištění – KMČ žádá, aby bylo strojní čištění prováděno v i ulicích 

Arnoldova, Myslivecká, Jesenická v obou směrech komunikace 

Sečení trávy – požadavek na provedení sečení trávy v ulici U Cihelny u bytových domů, u 

vchodu do areálu MŠ v ulici Gagarinova 

Oprava studny – požadavek na provedení opravy studny v ulici Arnoldova u č. p. 5 

Rozšíření dopravního značení Olomouc – Droždín – požadavek na umístění dopravní 

značky značící obec od Droždínské zatáčky směr Svatý Kopeček po konec zástavby nad 

Droždínem v ulici Dvorského. 

Požadavek na umístění dopravního zrcadla – KMČ požaduje umístění dopravního zrcadla 

v ulici Dvorského nad Droždínskou zatáčkou a v ulici Horní Úlehla u křižovatky s ulicí 

Vítězství  

 

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

9. Místo a čas příští schůze 
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí  
5. 6. 2017 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 19:12 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 
 

 


