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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 2. 10. 2017 

Zápis č. 10 
 

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 4. 9. 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,  
p. Prášil, p. Stejskal 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: p. Culek, Mgr. Lochmanová 

Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Pelikán 
Hosté dle prezenční listiny: pí. Pavlína Štoplová (zaměstnanec MMOl, detašované 
pracoviště Droždín), p. Miroslav Červinka, pí. Marta Rösslová, p. Zbyněk Spáčil,  
p. Miloš Zatloukal, pí. Hana Zatloukalová, p. Petr Bulko, p. Tomáš Krumpholz,  
pí. Marie Konečná, p. Karel Teplý 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 4. 9. 2017 

Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Plán investic – členové KMČ projednali plán investic na rok 2018. V příloze tohoto zápisu je 

tabulka s návrhem plánu investic na rok 2018. Příloha č. 4 je zveřejněna na vývěsce v ulici 
Gagarinova pod školou nebo na www.olomouc.eu 
Východní tangenta – KMČ Droždín spolu s městskými částmi Lošov, Radíkov, Chválkovice 

a obec Samotíšky podepsali a zaslali dopis Radě města Olomouce ve věci týkající se: 

,,Zachování přirozené spojnice pro motorová vozidla včetně městské hromadné dopravy 

mezi městskou částí Chválkovice a obcí Samotíšky“. KMČ obdržela informace od Národního 

památkového ústavu, odborné pracoviště v Olomouci vyjadřující se k zachování historické 

aleje. Ing. Hainc dal na vědomí stávající situaci ministru zemědělství Ing. Jurečkovi a jednal 

v této věci se senátorem MUDr. Kantorem Ph.D. Podrobnosti jsou zveřejněny na vývěsce 

v příloze č. 1 a 2 v ulici Gagarinova pod školou nebo na webových stránkách 

www.olomouc.eu. KMČ zatím neobdržela žádné informace o připravované stavbě, které by 

mohla poskytnout občanům, o které žádala prostřednictvím MMOl, Ředitelství silnic a dálnic. 

KMČ podá nový požadavek na zaslání informací týkající se východní tangenty 

Místní šetření v ulici Arnoldova – dle požadavku občanů proběhne v ulici Arnoldova  

dne 5. 10. 2017 místní šetření za účasti KMČ Ing. Haince, p. Prášila,  MMOl odboru správy 

městských komunikací, MHD p. Šulc. Ing. Hainc pozve dotčené občany na místní šetření  

http://www.olomouc.eu/
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Problematika zaparkovaných automobilů v ulicích – KMČ na svém jednání řešila 

problematiku a stížnosti občanů na zaparkovaná vozidla v ulicích Droždína. KMČ vyzývá 

občany, aby neparkovali v místech, která k tomu nejsou určena. Občané žádají, aby byla 

volána Police ČR (dopravní) i MPO na řešení špatného parkování. KMČ podá požadavek 

Řešení dopravní situace v ulici Vítězství – Na časté podněty od občanů KMČ podala 

žádost na řešení dopravní situace v ulici Vítězství na MMOl odbor koncepce a rozvoje  

od roku 2015. MMOl odbor dopravy navrhl řešení jednosměrné ulice v části od Elišky 

Junkové směrem na Svatý Kopeček. Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku některých 

dotčených občanů se návrh jednosměrné ulice ruší. KMČ obdržela dopis viz. doručená pošta 

tohoto zápisu. Dále také žádost o odpověď, které jsou součástí přílohy č. 3 tohoto zápisu. 

Ing. Hainc pozve p. Holého z MMOl odboru koncepce a rozvoje na jednání KMČ a KMČ 

pozve občany na projednání a možnosti řešení dopravní situace v ulici Vítězství, která jako 

mnohé další jsou v Droždíně dlouhodobě neřešeny. KMČ má na zřeteli především 

bezpečnost občanů, zvláště dětí. Problémem v ulici jsou nezákonně zaparkovaná vozidla, 

auta jedoucí rychlostí více jak 70km/h viz. měření, které si KMČ nechala od MMOl odboru 

koncepce a rozvoje zpracovat. Ulice je vedena jako spojnice návštěvníků Svatého Kopečka, 

kteří tudy jezdí směr Svatý Kopeček a směr ,,domov“. V GPS je vedeno trasování přes tuto 

ulici. KMČ v předchozích letech také podala požadavek na zřízení dopravního zrcadla 

z výjezdu z ulic Arnoldova a Myslivecká pro zlepšení bezpečnosti – zrcadlo bylo 

nainstalováno 

Výročí 750 let od první písemné zmínky o Droždíně 9. 9. 2017 – KMČ děkuje všem 

spolkům a organizacím za účast a pomoc při pořádání oslav  

Informace o první písemné zmínce – v roce 1260 až 1267 se vedl spor mezi Premonstráty 

a olomouckou kapitulou (dnešní Dóm) o hranici katastru. Při této záležitosti padla první 

písemná zmínka o Droždíně  

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – 

proběhnou ve dnech 20. 10. 2017 – 21. 10. 2017. V pátek 20. 10. 2017 od 14:00 do 22:00 

hodin a v sobotu 21. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 hodin opět v budově základní školy  

v Droždíně 

Dokončená oprava kapličky na ,,Staré cestě“ – dle sdělení MMOl odboru 

majetkoprávního je oprava barokní kapličky svaté Anny dokončena. Kaplička je v původní 

barvě, kdy byla vystavěna. Kaplička je národní památkou. KMČ plánuje její vysvěcení na 

Droždínské hody 2018. Ing. Hainc předběžně projednal svěcení s novým biskupem  

Mons. Baslerem. KMČ děkuje rodině Řehákové z Droždína za dlouhodobou péči a výzdobu 

kapličky 

Výdaje – Tisk zápisu 90 Kč, hudební kapela Dolanka na oslavách 750 let 8 000 Kč, výdaje 

spojené s přípravami, výzdobou a zajištěním aparatury, dotisku pozvánek a plakátů na 

oslavy 750 let a zakoupení kytic na pomníky při oslavách 4 668 Kč 

Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášská nadílka – proběhne 2. 12. 2017 od 17:00 

hodin, KMČ na příští schůzi bude řešit program a pozvánku na akci 

Tříkrálová sbírka 2018 – KMČ hledá zájemce a dobrovolníky, kteří by se rádi zúčastnili 

tříkrálové sbírky 2018 v Droždíně. Zájemci se mohou obrátit na některého z členů KMČ 

 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a úpravách v Droždíně v měsíci říjnu 

2017. Informace jsou ve vývěsce v ulici Gagarinova nebo na webových stránkách 
www.drozdin.eu od listopadu 2017 do března 2018 nebudou informace od TSMO 
doručovány z důvodu zimní údržby  

http://www.drozdin.eu/
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Veřejná vyhláška – Ing. Hainc obdržel opatření obecné povahy o stanovení přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích od MMOl odboru stavební pro uzavření 
komunikace kolem školy při konání oslav 750 let 9. 9. 2017 
Rozhodnutí – Ing. Hainc obdržel od MMOl odboru stavební rozhodnutí ve věci úplné 
uzavírky na ulici Gagarinova kolem školy při konání oslav 750 let 9. 9. 2017 
Veřejná vyhláška a informace týkající se vodního řadu v k. ú. Droždín – KMČ obdržela 

od p. Teplého informace týkající se zrušení vodovodního řadu v chatové oblasti nad 
Droždínem 
Objednávka – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a informací objednávku na 

opravu místního rozhlasu v ceně 4 300 Kč 
Žádost o spolupráci při zajištění informovanosti o Dnech pro rodinu – KMČ obdržela 

informace týkajíc se Dnů pro rodinu, které proběhnou ve dnech 16. – 22. 10. 2017. 
Informace KMČ dá do vývěsek a bude informovat místním rozhlasem 
Dopis na vědomí – Ing. Hainc seznámil členy KMČ s dopisem od p. Pražáka 
Žádost o vyjádření a vysvětlení KMČ Droždín ve věci ,,Řešení dopravy zavedením 
jednosměrného režimu v části ul. Vítězství“ – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších 

vztahů a informací žádost p. Svitáka a níže podepsaných občanů viz. příloha č. 3 tohoto 
zápisu, která bude zveřejněna ve vývěsce na ulici Gagarinova pod školou a na webových 
stránkách www.olomouc.eu včetně odpovědi KMČ  
Odpověď na rušení nočního klidu – dle sdělení MMOl je potřeba, aby občané, kteří mají 
pocit, že dochází k rušení nočního klidu, nějakou firmou sídlící v Bystrovanech, se obrátili 
společně nebo každý zvlášť na Polici ČR. Mimo olomoucký katastr nemůže Městská policie 
ani jiný orgán konat v této věci 
Odpověď na umístění radaru MPO – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a 
informací odpověď týkající se umístění nových radarů, které v loňském roce KMČ řešila 
s městkou policií. Dle sdělení bylo zjištěno, že neexistuje v současné chvíli žádný dotační 
program pro zřízení radaru. MPO řeší dokončení analogových kamer za digitální. KMČ zkusí 
probrat stávající situaci na MMOl odboru správy městských komunikací a MHD za účelem 
zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v Droždíně 
Odpověď na umístění informačního panelu o stavu imisí v prostředí a smogové 
situace na budovu ZŠ – dle zaslaných informací od MMOl odboru vnějších vztahů a 
informací se neplánuje umístění informačního panelu na budovu ZŠ. V příloze KMČ obdržela 
informační leták a manuál, který má město Olomouc na webu, jak se aktuálně dozvědět, zda 
je vyhlášena smogová situace nebo ne. Informační letáky budou zveřejněny v příloze zápisu 
v listopadu 2017. Více informací o smogové situaci jsou uvedeny na webové adrese: 
http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/11_/11690/smogove-
situace-informace.cs.pdf 
 

6. Požadavky hostů 
p. Červinka – informoval KMČ o problému s kaluží vody, která se tvoří po zabetonování 

obrubníku v ulici Pplk. Sochora. Ing. Hainc podá požadavek na řešení problému s odtokem 
vody.  KMČ provede místní šetření dle počasí v listopadu 2017 nebo v březnu 2018 a pozve 
občany. Dále p. Červinka vznesl požadavek na měření rychlosti policií. KMČ pravidelně žádá 
PČR i MPO, aby v Droždíně byla měřena rychlost a řešeno špatné parkování. A p. Červinka 
upozornil na chybějící dopravní značení pro vozidla těžší 19t u kruhového objezdu u 
Bystrovan a Samotíšek. KMČ opětovně vznese požadavek na MMOl odbor koncepce a 
rozvoje a také na Správu silnic Olomouckého kraje – podá Ing. Hainc. KMČ žádá také o 
přidělání názvu naší městské části na informační dopravní značení u kruhových objezdů u 
Bystrovan, na ulici Lipenská a v Samotíškách. Dále vznesl požadavek na pravidelnou údržbu 
ulice Pplk. Sochora pracovníkem TSMO a na zařazení sečení trávy v části této ulice. Ing. 
Hainc opětovně osloví pracovnici TSMO v této věci a také údržby dalších ulic Janouškova a 
Aldova.  
P. Červinka dále vznesl dotaz na strojní čištění, vůz několikrát projíždí ulici Pplk. Sochora 
bez spuštěného kartáče. KMČ informuje TSMO v této věci.  

http://www.olomouc.eu/
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p. Spáčil – informoval KMČ s problémem pouličního osvětlení v ulici Hany Kvapilové, které 

svítí přímo do oken. P. Spáčil předal KMČ fotodokumentaci a stručný popis. KMČ věc předá 
na TSMO s žádostí, zda je možnost doplnit stínítko, tak aby lampa osvětlovala potřebnou 
část ulice 
pí. Rösslová – vznesla požadavek na problematiku s přechodem v ulic Pplk. Sochora a 

požádala o vybudování nového bezpečného přechodu. KMČ situaci řeší a požadavek na 
vybudování nových bezpečných přechodů v Droždíně na ulici Pplk. Sochora, U Cihelny, 
Gagarinova a Horní Úlehla podává pravidelně. Každý rok KMČ od roku 2015 podává do 
plánu investic řešení dopravní situace na krajských komunikacích ve zmíněných ulicích. 
V příloze tohoto zápisu č. 4 je požadavek na zpracování studie a projektové dokumentace ve 
zmíněné lokalitě na návrh zařazení do plánu investic města Olomouce na rok 2018 
p. Krumpholz – podal požadavek na dobudování chodníku v ulici Horní Úlehla směr 

Bukovany. Hrozí ohrožení dětí z důvodu vysoké frekvence aut. P. Krumpholz zašle Ing. 
Haincovi fotodokumentaci týkající se dopravní situace v ulici Horní Úlehla. KMČ podala 
požadavek na odbor investic viz. příloha č. 4 tohoto zápisu na vypracování studie a 
projektové dokumentace v ulici Horní Úlehla v návrhu plánu investic města Olomouce na rok 
2018. KMČ podá opětovný požadavek na MPO, aby řešila špatné parkování v ulicích 
Droždína dle požadavků občanů 
p. Zatloukal, pí. Zatloukalová, p. Bulko, pí. Konečná – se přišli informovat ohledně 

dopravního řešení v ulici Vítězství. Na požadavky občanů KMČ řeší dopravní situaci v ulici 
Vítězství a podala na MMOl žádost na zabezpečení dopravní situace v ulici Vítězství. Byl 
podán návrh z MMOl odboru koncepce a rozvoje na zřízení jednosměrného provozu v části 
ulice Vítězství. Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku některých občanů se návrh na 
jednosměrku ruší. KMČ pozve na jednání p. Holého z MMOl odboru koncepce a rozvoje a 
pozve všechny občany, kteří mají zájem o řešení dopravní situace v ulici Vítězství, tak aby 
byla zajištěna bezpečnost občanů a dětí a byli spokojeni s návrhem řešení všichni občané 
Droždína. Pro KMČ je důležitá bezpečnost občanů, zvláště dětí. A KMČ se ptá: Kdo ponese 
odpovědnost, pokud dojde k vážnému ohrožení života a zdraví občanů a dětí? Dále pí. 
Konečná vznesla požadavek na strojní čištění v ulici Jesenická. Ing. Hainc předá požadavek. 
p. Tichý – informoval KMČ o situaci ohledně zrušeného vodovodního řadu v chatové oblasti 

veřejnou vyhláškou vydaným zastupitelstvem dne 11. 9. 2017. KMČ vznesl dotaz, proč došlo 
ke zrušení plánovaného řadu v k. ú. Droždín. Dle sdělení p. Tichého mají kontaminovanou 
vodu ve 25 metrech hloubky. Mohou nastat problémy s nedostatkem pitné vody v daném 
místě. Dále vznesl dotaz, zda by SMOl nemohlo odkoupit pozemky pod komunikací nad 
Droždínem, směrem ,,K Boru“ za účelem opravy komunikace. Požadavek bude předán 
 

7. Nové požadavky 
Požadavek na informace o připravované stavbě z ŘSD – KMČ opětovně žádá dle 

požadavků občanů o informace týkající se připravované stavby východní tangenty 

Požadavek na měření rychlosti a řešení špatně zaparkovaných automobilů v Droždíně 

– KMČ žádá, aby MPO řešila situaci se špatně zaparkovanými vozidly a měřila rychlost 

nejen ve vybraném úseku 30km/h u školy, ale i v dalších ulicích 

Požadavek na dopravní značení – KMČ dle požadavků občanů žádá o instalaci dopravního 

značení ke kruhovým objezdům v Samotíškách a Bystrovanech týkající se zákazu 

průjezdnosti vozidel těžších než 19t, které je značeno v Droždíně na ulici Pplk. Sochora  

a U Cihelny a na značení městské části ,,Droždín“ na kruhovém objezdu na Lipenské, 

v Bystrovanech a Samotíškách 

Požadavek na řešení úpravy přechodů pro chodce – KMČ dle požadavků občanů 

opětovně žádá řešení situace se stávajícími přechody pro chodce v Droždíně 

 

8. Závěr 

Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a oznámil další termínem jednání KMČ 
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9. Místo a čas příští schůze 
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí  
6. 11. 2017 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 20:35 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. 3 
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Vyjádření KMČ k dopisu ze dne 18. 9. 2017 od p. Svitáka a níže podepsaných týkající  

se ve věci uvedené: 

,,Vyjádření a vysvětlení k postupu KMČ Droždín ve věci ,,Řešení dopravy zavedením 

jednosměrného režimu v části ul. Vítězství, Droždín.“ 

1. KMČ Droždín se záležitostí a požadavky občanů na řešení nejen dopravní situace 

v ulici Vítězství zabývala a zabývá pravidelně na svých schůzích a situace průběžně 

řešila. Především řeší bezpečnost chodců, zvláště dětí. Jak uvádíte, že KMČ se pouze 

v květnu 2017 zabývala touto záležitostí, KMČ řešila bezpečnost v ulici Vítězství 

několikrát a to je uvedeno v zápise z ledna 2017 i z  listopadu 2016. Citace zápisů: ze 

dne 2. 1. 2017: Dopravní situace v ulici Vítězství – KMČ se na svém jednání zabývala 

dopravní situací a bezpečností chodců v ulici a řeší situaci s MMOl odborem 

Koncepce a rozvoje,  ze dne 7. 11. 2016: Místní šetření – dne 18. 10. 2016 proběhlo 

místní šetření v ulici Vítězství z důvodu řešení přístřešku na auta u domu č. p. 21. Tuto 

věc KMČ v roce 2016 několikrát řešila. Účastníci jednání:, vlastník přístřešku p. 

Heger, člen rady města Olomouce Ing. Czmero, za KMČ Ing. Hainc za MMOl odbor 

majetkoprávní dva zástupci. Dohodlo se předělání přístřešku a posunutí zdi dle 

projektu, aby z bezpečnostních důvodů nebránila chodcům odstoupit od vozovky. KMČ 

souhlasí. U tohoto jednání se řešila také dopravní situace v celé ulici Vítězství. 

Zástupci MMOl sdělili, že budou dopravní situaci v ulici řešit 

 

2. KMČ Droždín pravidelně a řádně informuje občany, svolává místní šetření, zve 

občany na schůze KMČ a vše co řešíme je uváděno v zápise. KMČ podávala několik 

podnětů dle požadavků občanů Droždína na řešení situace v ulici Vítězství. Návrh 

situace jednosměrného řešení byl podán ze strany MMOl odboru dopravy. S tím, že po 

dohodě s MMOl odborem koncepce a rozvoje nad rámec povinností komise,  

Ing. Hainc obejde (již proběhlo v květnu 2017 v místě řešení jednosměrné ulice od 

Elišky Junkové směrem nahoru) dotčené občany. 

 

3. KMČ Droždín v žádném případě nic netajila a nikdo z členů nemá zájem zatajovat 

nějaký návrh řešení. Vždy jednala čestně a v zájmu všech občanů. Ing. Hainc pozve p. 

Holého z odboru Koncepce a rozvoje na jednání KMČ a pozve také všechny občany, 

kteří mají zájem o řešení dopravní situace v ulici Vítězství týkající se především 

bezpečnosti. Pro KMČ je důležitá bezpečnost občanů, zvláště dětí! A KMČ se ptá: 

Kdo ponese odpovědnost, pokud dojde k vážnému ohrožení života a zdraví 

občanů a dětí? Občané budou o jednání informování prostřednictvím rozhlasu a 

informace ve vývěsce. KMČ řešila možnosti svolání veřejné debaty nejen nad ulicí 

Vítězství, ale i nad dalšími ulicemi, které nejsou dopravně a bezpečně vhodně řešeny. 

KMČ si také nechala vyhodnotit měření, které provedl MMOl odbor koncepce a 

rozvoje. Informace o měření jsou uvedeny v zápisech.  

 

4. KMČ Droždín bude nadále svolávat místní šetření, zvát lidi na schůze KMČ a 

informovat občany v zápisech. Také informace zasílá e-mailem občanů, kteří požádali 

o zasílání informací. KMČ se snaží všemi dostupnými prostředky informovat občany 
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včetně Facebookové stránky. Nikdy dříve se občanům nedostávalo tolik informací 

jako poslední 3 roky. KMČ nic netají a nemá k tomu žádný důvod. Pro KMČ jsou 

důležité podněty a požadavky všech občanů, které ze svého titulu předává dál. Neboť 

KMČ je poradním orgánem Rady města Olomouce.  

 

KMČ Droždín také věří ve slušné a přímé jednání bez zbytečných vulgarit, se kterými 

se někteří členové KMČ ze strany občanů v této záležitosti setkali. Věříme, že se celá 

situace v ulici Vítězství vyřeší ve prospěch a spokojenost všech občanů a vyřeší se 

především bezpečnost občanů zvláště dětí, která by měla být prvořadou před všemi 

zájmovými a lobbistickými záměry.  

 

 

V Olomouci – Droždíně 2. října 2017 
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