
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2 
OLOMOUC – DROŽDÍN 

 
 

- 1 - 

 

Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 7. 8. 2017 

Zápis č. 08 
 

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 10. 7. 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, Mgr. Lochmanová, p. Stejskal 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: p. Prášil 
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Pelikán 
Hosté dle prezenční listiny: p. Ondřej Pražák 
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 10. 7. 2017 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Plán investic – členové KMČ projednali plán návrhu investic na rok 2018, v září 2017 podají 
návrh, který KMČ zveřejní v zápise KMČ do října 2018 
Jednání KMČ v roce 2018 – seznam jednání KMČ pro následující rok bude zveřejněn 
v zápise v září 2018 
Problém s nedostatkem vody v rybníku – KMČ projednala stávající situaci s nedostatkem 
vody. Ing. Hainc podá požadavek za KMČ na řešení problému s nedostatkem vody  
v rybníce. Voda v potoce neteče a do budoucna je potřeba věc řešit, aby bylo zajištěno 
zásobování nádrže, která k sobě váže vodu i v okolních studnách  
Chybějící zábradlí u zastávky MHD na Horní Úlehlách směr Bukovany – na požadavky 
občanů Ing. Hainc podá žádost na TSMO o nacenění nového zábradlí, které v místě chybí, 
hrozí pád chodců a úraz. Následně KMČ bude věc dále řešit  
Nová autobusová zastávka na ulici Horní Úlehla směr Bukovany – dle sdělení MMOl 

odboru majetkoprávního bylo vše projednáno s Krajským úřadem a zastupitelstvo města 

Olomouce by mělo rozhodnout o převodu do vlastnictví SMOl. Následně by zastávka mohla 

být obsluhována od platnosti nových jízdních řádů od prosince 2017. Rada města Olomouce 

na návrh KMČ v loňském roce odsouhlasila název zastávky Bukovanská  

Zimní údržba – KMČ připraví návrh na doplnění do programu údržby, řeší p. Prášil,  

Mgr. Lochmanová 

Problém s průjezdností některých ulic Droždína – KMČ žádá občany, aby neparkovali  

na místech, která jsou zúžena a nejsou k tomu určena. Děkujeme. Důsledkem toho dochází 



Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín 
 

- 2 - 
 

k tomu, že některým občanům nemůže být vyvezen komunální odpad. V případě dalšího 

opakování bude věc předána PČR a MP 

Výročí 750 let od první písemné zmínky o Droždíně 9. 9. 2017 – KMČ řešila program  

a přípravu pozvánek na oslavy. 28. 8. 2017 proběhne druhá organizační schůzka s KMČ  

a ostatními spolky a organizacemi v Droždíně. Ing. Hainc pozve zástupce spolků na jednání. 

V příloze tohoto zápisu je plakát a pozvánka na oslavy 750 výročí od první písemné zmínky  

o Droždíně dostupné na www.olomouc.eu a ve vývěsce pod školou na ulici Gagarinova. 

Členové KMČ roznesou pozvánky občanům do schránek v týdnu od 14. do 20. 8. 2017. 

Základní škola prosí občany, pokud mají doma něco ze školy v Droždíně (sešity, staré 

desky, atp.) a byli by ochotni věc zapůjčit na výstavu. Věci je možné nosit od 28. 8. 2017 do 

ZŠ Droždín. FBC Droždín prosí občany, pokud mají doma památeční věci či staré fotografie 

ze vzdělávacího spolku Vlastimil a byli by ochotni věc zapůjčit na výstavu. Prosím kontaktujte 

předsedu KMČ. Děkujeme  

Vydání publikace o Droždíně – Ing. Hainc informoval členy KMČ s postupem a přípravami 

pro vydání knihy. KMČ osloví historiky a zadá vypracování knihy odborníkovi z NPÚ. KMČ 

počítá s tiskem publikací na podzim roku 2018 a o dalším postupu bude informovat 

v zápisech KMČ 

Sběrová sobota v roce 2018 – proběhne v Droždíně 28. 4. 2018 

Výdaje – tisk zápisů 60 Kč 

Rozesílání informačních e-mailů občanům – KMČ od měsíce července začala rozesílat 

informace o naší městské části občanům, kteří měli zájem a vyplnili svou e-mailovou adresu 

v obchodech v Droždíně. V případě zájmu o zasílání informačních e-mailů. Prosím 

kontaktujte některého z členů KMČ 

Černé skládky – KMČ se zabývala černými skládkami, na které občané upozorňovali přes 

sociální síť Facebook na stránce KMČ Droždín 

Údržba zeleně – nahlášené místa z ulice Bukovanská a Horní Úlehla byly dle sdlělení MMOl 

odboru majetkoprávního posekány, řeší Ing. Hainc. KMČ podá požadavek na sečení trávy  

u zastávky MHD autobus č. 11 u Droždínské zatáčky směr Arnoldova 

 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a úpravách v Droždíně v měsíci srpnu 
2017. Informace jsou ve vývěsce v ulici Gagarinova nebo na webových stránkách 
www.drozdin.eu 
Czech Cykling Tour 2017 – KMČ obdržela od DPMO informace o cyklistických závodech. 
Dne 11. 8. 2017 bude v Droždíně uzavřena po dobu průjezdu závodníků na kolech ulice 
Pplk. Sochora a U Cihelny. Prosíme občany, aby v čase cca. 12:30 – 12:50 hodin počítali 
s uzavírkou a dbali své osobní bezpečnosti. KMČ podá žádost, aby pro příští roky byly 
informace o závodě předány dříve, podá Ing. Hainc 
Částečná uzavírka silnice III/4432 Droždín, ulice Dvorského – KMČ obdržela od MMOl, 
odboru koncepce a rozvoje informaci o uzavření komunikace ve dnech 15. – 17. 8. 2017. 
KMČ prosí občany, aby respektovali částečnou uzavírku a dbali své osobní bezpečnosti  
Objednávka – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a informací objednávku na 
opravu výtluků 35 200 Kč na opravu účelové komunikace směrem ,,K Boru“ nad Droždínem 
Odpověď na deratizaci – dle sdělení MMOl odboru vnějších vztahů a informací a odboru 

životního prostředí byla provedena deratizace v ulici U Cihelny 

Přerušení zásobování vody v rybníku – KMČ obdržela od p. Jeřábka stručný popisek 

současné situace napájení rybníka vodou přes parc. č. 18 v k. ú. Droždín.  KMČ  

se záležitostí zabývala. Ing. Hainc podá požadavek na MMOl odbor majetkoprávní,  

aby bylo napájení rybníka zachováno. V současné době probíhá na pozemku demolice 

domu a mohlo by dojít k přerušení zásobování rybníka vodou 

http://www.olomouc.eu/
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Dotaz na odstranění plevele a opravu chodníku v ulici Aldova – KMČ obdržela  

od pí. Spáčilové žádost o odstranění plevele na chodníku v ulici Aldova a informovala se na 

opravu chodníku v ulici. Ing. Hainc předal požadavek na vyčištění chodníku pracovnici 

TSMO, aby chodník ošetřila a vyčistila. KMČ v letošním roce podávala žádost na opravu 

chodníku v ulici Aldova viz. zápis z měsíce února 2017. návrh v letošním roce nebyl 

schválen, viz. zápis z měsíce dubna 2017  

 
6. Požadavky hostů 

 
7. Nové požadavky 

Opětovný požadavek na dopravní značení při strojním čištění – KMČ žádá o umísťování 

značek ,,zákaz stání“ před strojním čištěním v ulici Ke Stromkům 

Umístění dopravních zrcadel – KMČ žádá opětovný požadavek na umístění zrcadla v ulici 

Dvorského směr Svatý Kopeček nad Droždínskou zatáčkou a umístění zrcadla v ulici Horní 

Úlehla z výjezdu z ulice Na Kopci 

 

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  
4. 9. 2017 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 19:16 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) 

Občané Droždína, kteří poskytli e-mailovou adresu (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 
 
Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

 
 

 
 

 
 

 
 


