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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 27. 11. 2017 

Zápis č. 12 
 

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. 11. 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. Prášil, p. Stejskal 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny:  
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Pelikán 
Hosté dle prezenční listiny: p. Ondřej Pražák, p. Petr Spáčil (velitel SDH Droždín),  
p. Milan Brablík (starosta SDH Droždín)  
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 6. 11. 2017 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Jednání KMČ v roce 2018 budou probíhat pravidelně v pondělí v 18:00 hodin v areálu 
mateřské školky Droždín v ulici Gagarinova. V měsíci listopadu 2018 jsou dvě schůze  
z důvodu možnosti vyřešení bezodkladných případů ještě do konce kalendářního roku 2018.  
8. 1. 2018 od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín  
5. 2. 2018 od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín  
12. 3. 2018 od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín  
9. 4. 2018 od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín  
14. 5. 2018 od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín  
4. 6. 2018 od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín  
2. 7. 2018 od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín  
6. 8. 2018 od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín  
3. 9. 2018 od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín  
1. 10. 2018 od 18:00 hodin letního času, v areálu MŠ Droždín  
5. 11. 2018 od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín  
26. 11. 2018 od 18:00 hodin zimního času, v areálu MŠ Droždín  
Termíny budou zveřejněny na www.olomouc.eu a na www.drozdin.eu a na Facebooku 
Komise městké části č. 2 Olomouc – Droždín 
Místní šetření k veřejnému osvětlení – dne 8. 11. 2017 proběhlo místní šetření  

v ulicích Hany Kvapilové, U Cihelny, Jesenická dle požadavků občanů k vybudování 

veřejného osvětlení a k řešení stávajících lamp veřejného osvětlení, které ruší svým 

svícením občany v domech, za KMČ Ing. Hainc, p. Prášil, Mgr. Lochmanová, z TSMO  
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p. Svitavský. Ing. Hainc zašle p. Svitavskému požadavky občanů. TSMO projednají návrh 

dobudování veřejného osvětlení v ulici Jesenická 

Místní šetření na výcvikovém hasičském areálu u dětského hřiště – dne 23. 11. 2017 

proběhlo místní šetření za účasti KMČ Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, za MMOl 

odbor ochrany Ing. Langr, MMOl odbor životního prostředí Ing. Štěpánková, za SDH  

p. Brablík a p. Spáčil. Řešila se problematika se stávajícím objektem – na místě. Návrh, který 

vzešel z místního šetření, předpokládá zachování stávajícího objektu na období maximálně 

dvou let. V případě, že by došlo k omezování růstu vysazené jabloně v blízkosti objektu, 

SDH Droždín stávající přístřešek posune. SDH osloví firmy, pro nacenění betonového 

podkladu na místě, které je projektově připravené pro potřeby SDH a návštěvníky hřiště. 

KMČ zapůjčí pro tento účel projektovou dokumentaci SDH. Po odstranění stávajícího objektu 

by KMČ zakoupila a instalovala lavičky a vydláždění zůstane pro potřeby občanů, při cvičení 

SDH nebo jiných akcí. Dále po odstranění stávajícího objektu SDH upraví vedlejší svah  

do původní podoby a odstraní stávající dobudované schody. Dle sdělení MMOl odboru 

životního prostředí dojde k dobudování cesty pro potřeby TSMO z ulice Elišky Junkové pro 

zásobování novým pískem a údržbu dětského hřiště. Tato zpevněná cesta by v budoucnu 

měla sloužit k zásobování nového objektu (domku) SDH za dětským hřištěm. KMČ v roce 

2018 podá návrh na úpravu studie dětského hřiště, tak aby bylo vytyčené cvičiště SDH  

Místní šetření v ulici Vítězství – dne 8. 11. 2017 proběhlo místní šetření za účasti KMČ  

Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová a p. Holý z MMOl odboru koncepce a rozvoje. Informace 

řešené na místním šetření byly prezentovány na veřejné debatě o ulici Vítězství 27. 11. 2017 

Veřejná debata k dopravní situaci v ulici Vítězství – zápis z veřejné debaty, která  

se konala 27. 11. 2017 je součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu zveřejněná na vývěsce v ulici 

Gagarinova pod školou a na webových stránkách www.olomouc.eu 

Osvětlení ledové plochy – KMČ řešila problematiku se světlem nad rybníkem, které 

osvětluje v zimě ledovou plochu. KMČ podá požadavek na přesunutí světla na lampu 

veřejného osvětlení – podá Ing. Hainc 

Dopravní řešení křižovatky ulic Gagarinova, Pplk. Sochora, U Cihelny –  

Ing. arch. Daněk domluví jednání se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje pro řešení 

stávající dopravní situace křižovatky  

Studie veřejného prostranství – Ing. Hainc domluví jednání se zástupci MMOl odboru 

koncepce a rozvoje pro vypracování nové studie veřejného prostranství studenty VUT Brno 

Východní tangenta – KMČ řešila na svém jednání postup ve věci východní tangenty. 

V případě, že by došlo k variante nadjezdu nad tangentou, bude to vyžadovat změnu 

územního plánu v místě. Dne 30. 11. 2017 proběhne jednání předsedů KMČ a starostu obce 

Samotíšky s primátorem SMOl doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D. 

Nové hrablo na led – p. Culek předal KMČ nové hrablo na led 

Doplněné vývěsky – na ulici Gagarinova došlo k doplnění vývěsek novými podpěrnými 

tyčkami 

Oprava rozhlasu – probíhá oprava CD přehrávače v místním rozhlase. Z tohoto důvodu se 

KMČ omlouvá všem spoluobčanům, že ve dnech 20. – 30. 11. 2017 nebude hlášení rozhlasu 

Havarijní stav chodníku v ulici Jesenická – KMČ se zabývala během měsíce listopadu 

2017 problémem s propadajícím se chodníkem v ulici Jesenická. Ing. Hainc informoval 

MMOl odbor správy městských komunikací a MHD. TSMO byly zajistit místo. Při případném 

dalším propadu bude KMČ neprodleně informovat MMOl – řeší p. Prášil, Ing. Hainc 

Svoz bioodpadu – od 22. 12. 2017 bude 6 týdenní interval svozu bioodpadu, který bude 

následně svážen ve dnech 2. 2. 2018, 16. 3. 2018 

Výdaje – Tisk zápisu 117 Kč, vody na pití 220 Kč, 2 lopaty na led 498 Kč 
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Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášská nadílka – KMC řešila přípravy -  

po dohodě s SDH Droždín proběhne akce společně 1. 12. 2017 od 17:00 hodin. Z důvodu 

konání memoriálu v městské části Černovír, se však nebudou moci akce účastnit někteří 

členové SDH Droždín. Mikuláše, čerty i anděly zajistí SDH Droždín. Mgr. Lochmanová zajistí 

s TSMO dozdobení vánočního stromu 

Plesová sezóna 2018 – ples SDH Droždín 27. 1. 2018, ples SK Droždín 17. 2. 218,  

ples FBC Droždín 24. 2. 2018, ples Český svaz žen 3. 3. 2018  

 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce – KMČ obdržela žádost k prodeji manželů Petra a Zuzany Lipenských, 

kteří žádají o prodej předmětné části pozemku za účelem oplocení a sjednocení pozemku 

parc. č. 190/1 ostatní plocha o výměře 4m2 v k. ú. Droždín. KMČ provedla místní šetření dne 

8. 11. 2017. KMČ souhlasí s prodejem 4m2 v k. ú. Droždín, na parcele č. 190/1 ostatní 

plocha (5 pro/0proti/3 zdržel se) 

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 

města Olomouce – KMČ obdržela žádost k prodeji manželů Ondrových, kteří žádají  

o prodej předmětné části pozemku za účelem užívání zahrady parc. č. 456/2 zahrada  

o výměře 65m2 v k. ú. Droždín. KMČ s prodejem nesouhlasí (1pro/5proti/2 zdržel se). KMČ 

se žádostí manželů Ondrových o pronájem  parc. č. 456/2 v k. ú. Droždín, zabývala 

v předchozím volebním období dne 8. 1. 2015 v jiném složení KMČ  

Pozvání na jednání k tangentě – zachování místní komunikace – Ing. Hainc obdržel 
pozvání na jednání s p. primátorem SMOl doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D.  a předsedy 
KMČ Lošov, Radíkov, Chválkovice, Svatý Kopeček a starostou obce Samotíšky  
Rozsvěcování vánočního stromu na Svatém Kopečku – KMČ obdržela od p. ředitele  
Mgr. Koliska pozvánku na rozsvěcování vánočního stromu na Svatém Kopečku,  
které se uskutečnilo 23. 11. 2017 
Mikulášská jízda 2017 – KMČ obdržela od MMOl odobru vnějších vztahů a informací 
pozvánku na Mikulášskou jízdu tramvají 9. 12. 2017. Pozvánka bude zveřejněna na vývěsce 
v ulici Gagarinova pod školou a zaslána e-maily se zápisem občanům, kteří poskytli adresu 
Odpověď na vyjádření k chatové oblasti – Ing. Hainc obdržel od MMOl odboru vnějších 
vztahů a informací vyjádření týkající se problematiky chatové oblasti. Vyjádření je součástí 
přílohy č. 2 tohoto zápisu zveřejněná na vývěsce v ulici Gagarinova pod školou  
a na webových stránkách www.olomouc.eu 
 

6. Požadavky hostů 
p. Spáčil, p. Brablík – informovali KMČ o proběhlém místním šetření na hasičském 
výcvikovém areálu a požádali KMČ o informace k  projektové dokumentaci  objektu ,,domku“, 
který je navrhnut u dětského hřiště podle platné studie. Společně s KMČ řešili přípravy  
na rozsvěcování vánočního stromu a mikulášskou nadílku 
 

7. Nové požadavky 
Požadavek na zjištění zadávání trasování do navigací GPS – KMČ žádá informaci,  

dle požadavků občanů, který byl opět řešen na veřejné debatě k dopravní situaci v ulici 

Vítězství, kdo nebo která instituce zadává trasování do GPS navigací a na koho se v této 

věci má KMČ obrátit pro řešení současného trasování přes Droždín  

Požadavek na provedení zjištění stavu podloží v ulici Vítězství – KMČ žádá o provedení 

měření současného stavu komunikace na ulici Vítězství, požadavek vzešel z veřejné debaty 

k ulici Vítězství 
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Chybějící odpadkové koše – požadavek instalaci odpadkových košů dle požadavků 

občanů, kteří nemají kam vyhazovat odpad v ulici Horní Úlehla, Dolní Úlehla, U Cihelny, 

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  
8. 1. 2018 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 19:15 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 

 
Zápis z jednání KMČ Droždín s občany městské části Droždín 

(místnost Klubu seniorů Droždín, 27.11.2017 17:00) 
 
Projednávaná problematika: dopravní situace v ul. Vítězství 
 
 
Přítomni za KMČ: Ing. Bc. Hainc, p. Stejskal, p. Culek, p. Prášil, Mgr. Lochmannová, Ing. 
arch. Daněk, ing. Filipcová 
Zástupci statutárního města Olomouc a MMOl: Ing. arch. Giacintov (člen Rady města), p. 
Holý (odbor koncepce a rozvoje) 
 
Hosté: občané Droždína dle prezenční listiny 
 
Předseda Ing. Hainc KMČ: přivítal všechny přítomné a představil zástupce města 
a magistrátu. Na úvod jednání sdělil, že předmětem jednání nebude dříve navrhovaná 
jednosměrka na ul. Vítězství (zamítnuto z důvodu nesouhlasu občanů přilehlých ulic). 
Dataprojektorem byla promítnuta prezentace současné situace v ulici. Předseda KMČ 
komentoval stávající stav: v ulici není chodník, při rekonstrukci silnice vedoucí na Sv. 
Kopeček se změnila křižovatka s ul. Vítězství, je zde problém se sjezdem i výjezdem na tuto 
ulici, v zatáčce chybí svodidla. Domy v ul. Vítězství stojí těsně u cesty, pokud jedou auta 
souběžně oběma směry, není zde již místo pro chodce. Minulý týden proběhlo v této ulici 
místní šetření se zástupcem magistrátu s cílem vymyslet řešení, které zajistí bezpečnost 
chodců i všech dalších účastníků silničního provozu na této ulici. 
 
p. Holý (odbor koncepce a rozvoje): 
KMČ se obrátila na město se snahou zklidnit provoz v ul. Vítězství. Občanům prezentoval 
statistiku rychlosti projíždějících vozidel z roku 2015. Výsledky: nejvyšší rychlost 
projíždějících vozidel byla 85km/h, v průměru zde projede až 1000 vozidel oběma směry 
v pracovních dnech, z toho cca 85o jsou vozidla osobní. 
Možná řešení: 

- Montované zpomalovací prahy – toto řešení je velmi hlučné, je doprovázeno 
stížnostmi obyvatel 

- Původně navrhovaná jednosměrka – navrhl p. Holý na základě znalosti situace v této 
ulici, občany bylo zamítnuto, dále není předmětem jednání 

- Jiné návrhy v tuto chvíli nejsou, jedině omezení vjezdu aut nad 12 t – omezení je 
možné žádat jen na základě špatného technického stavu vozovky; k tomu by bylo 
nutné provést sondy, v jakém stavu se komunikace a její podloží opravdu nachází 

- Pro další jiná řešení by bylo nutné provést stavební úpravy, ať už by se jednalo o 
budování chodníku (ten lze jen v případě jednosměrky, jinak se tam nevejde) nebo 
obytnou zónu. 

 
Vyjádření hostů (hosté jsou uváděni bez jmen): 
Hosté: 

- Jedná se o místní komunikaci, ta neslouží k tranzitu, ulice je uvedena v GPS, která 
navádí na tuto ulici 

-  nejsou dodrženy normy pro dopravu nad 12 t 
Odpověd p. Holý: jak už bylo řečeno, omezení dopravy 12 t je možné, ale musí být něčím 
podloženo   
Odpověď předseda Ing. Hainc KMČ: GPS navádí i přes ulici E. Junkova, zjišťoval, kdo 
zadává trasování do GPS, zatím KMČ nemá informace o tom, kdo zadává trasování, bude 
podán další dotaz k  trasování přes Droždín 
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hosté: 
- dotaz, jestli by jednosměrka řešila rychlost, dle jeho názoru by se spíše zvýšila 
- jiné obce si koupily radar a hlídají si rychlost 
- dát značku „průjezd zakázán“ do ulice Myslivecká 

Odpověď předseda Ing. Hainc KMČ: radar se na KMČ řešil, na základě výzvy městské 
policie byly pro pořízení radaru vybrány ul. Vítězství, H. Úlehla a U Cihelny, Následně KMČ 
žádala informace k této záležitosti a k tomu, jak věc postoupila. MPO sdělila, že neexistuje 
žádný dotační program, který by řešil pořízení radarů. V té chvíli byla žádost na pořízení 
radarů ze strany MPO a PČR zrušena 
Hosté: 

- Stejně by při jednosměrce zůstal tranzit ze Sv. Kopečka 
- Co použití zastavovacího semaforu 

Odpověď p. Holý: ale snížil by se počet projíždějících vozidel, cena semaforu je cca 700 tis. 
Kč 
Hosté: 

- Ul. Junkova - jsou tam prahy v horní části, ale dole jedou auta stejně 80 km/h 
Odpověď p. Holý: tato ulice by se měla řešit příští rok 
Hosté: 

- Je tedy nějaké řešení, jak omezit dopravu v ul. Vítězství 
Odpověď p. Holý: jedině prozkoumat podloží, jak už bylo řečeno, pokud nebude vyhovující, 
lze požádat o zákaz vjezdu vozidel nad 12 t, jinak to nelze 
Ing. Giacintov:  

- Jak lze z ulice vytvořit obytnou zónu? 
Odpověď p. Holý: existuje technický předpis, nesmí se tam jet vyšší rychlostí než 20 km/h, je 
to bez chodníků, musí tam být stání pro vozidla, jinak na ulici nelze stát – jedná se o hodně 
stavebně technických úprav 
Ing. arch. Daněk, KMČ: 

- Od občanů zaznělo, že obytnou zónu nechtějí, ptá se proč? 
Hosté: jsou nutné stavební úpravy, zákaz stání na komunikaci 
Hosté: 

- Chodník ze zastávky Droždínská zatáčka směr Olomouc – končí pod mostem a dál 
nelze pokračovat 

Odpověď předseda Ing. Hainc KMČ: navazující cesta má 7 vlastníků, je snaha přimět město, 
aby pozemky vykoupilo, aby bylo možné situaci dál řešit 
Hosté: 

- Co je tedy podstatou tohoto jednání, když vybudování zóny je běh na dlouhou trať? 
- Není rychlejší a jednoduší provést sondy a na základě nich se pokusit zamezit vjezdu 

vozidel nad 12 t, a potom postupně řešit další věci? 
p. Holý: tímto řešením se sníží počet aut cca 15 denně, ale neřeší to rychlost vozidel 
Hosté: 

- Jak to máme jako občané podpořit, aby se něco dělo? 
 p. Holý:  
- petice je „hezká věc“, dostanete na ni odpověď, ale prakticky nic nemusí vyřešit,  
- lepším řešením je žádost KMČ na vypracování studie, ale to je otázka 2 let 
Hosté:  

- Už 5 let se žádá město o řešení a stále se nic neděje 
Ing. Giacintov: 

- Už roky je tam omezená rychlost na 30, která se nedodržuje, vše je o nás, lidech, 
kteří tam jezdíme 

- Aby se mohla snížit rychlost na 20 (obytná zóna), musí se udělat stavební opatření 
 
Závěr jednání: 

1. Nyní je v plánu upravení rychlosti 30km/h v celém Droždíně včetně ulice Vítězství, 
vyjma ulic kudy prochází krajská komunikace 



Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín 
 

- 7 - 
 

2. Na město bude předán požadavek na provedení sond, aby bylo možné případně 
požádat o omezení průjezdu aut nad 12 t 

3. Bude dán požadavek na vypracování studie a projektové dokumentace na 
vybudování obytné zóny – k tomu je nutný souhlas občanů ul. Vítězství a přilehlých 
ulic; pokud občané nesouhlasí s vybudováním obytné zóny, bude na detašovaném 
pracovišti v Droždíně k dispozici podpisový arch, kde bude možné vyjádřit nesouhlas 
s tímto záměrem; v případě, že občané na podpisovém archu nevysloví svůj 
nesouhlas, bude to považováno za souhlas se záměrem vybudovat obytnou zónu; 
Termín, kdy se budou moci lidé vyjadřovat se svým nesouhlasem, bude od 2. 1. 2018 
do 31. 3. 2018 v místě detašovaného pracoviště v areálu MŠ každou středu od 9:00 
do 17:00 hodin a každý pátek od 9:00 do 13:00 hodin.  

 
 
 
 
Zapsala: Ing. Filipcová 
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Příloha č. 2 

      V Olomouci 23. 2. 2017 

 

Vážený pane předsedo, 

 

k Vašemu dopisu ve věci problematiky trvalého bydlení v rekreačních objektech jsem 

požádala o stanoviska odbory magistrátu, kterých se jednotlivé okruhy problémů týkají.  

Zde jsou jejich odpovědi: 

 

Problematický přístup k objektům s trvalým bydlením. Úzké komunikace, mnohdy 

nevhodné pro příjezd požárního vozidla, sanitky, vozidel TSMO a.s. (odvoz 

komunálního odpadu) apod.  

 

OSMK 

Polní a lesní cesty, ať zpevněné (živice, kamenná dlažba) či nezpevněné (vyjeté koleje v 

trávě) jsou dle §7,  zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vedeny jako účelové 

komunikace a  jejich vlastníkem je  současně vlastník pozemku, na kterém se nachází.   

O opravě nebo rekonstrukci účelové komunikace financovaných z veřejných  prostředků 

může rozhodnout RMO, pokud takovouto investici vyhodnotí jako veřejný zájem.   

  

Je tato skutečnost při evidenci na trvalé bydlení na MMOl prokazatelně sdělena žadateli 

s tím, že na další „vylepšení a služby nemá nárok, nebo je lze poskytnout za ztížených 

podmínek…“ ?  

 

Odbor správních činností 

Přihlášení k trvalému pobytu patří do výkonu přenesené působnosti. Při splnění zákonných 

podmínek dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a popisných číslech, ve znění 

pozdějších předpisů, je trvalý pobyt občana zaevidován a zadán do Agendového informačního 

systému evidence obyvatel. Žádné poučovací povinnosti vůči občanovi zákon neupravuje. 

 

Jak je ošetřena přístupová komunikace (pozemek města) k místu trvalého bydlení 

(chatě) v zimním období, kdo nese riziko v případě úrazu, když komunikace není v zimě 

udržována.  

 

OSMK 

V záležitosti  zimní a letní záchovné údržby účelových komunikací na pozemcích SMOl jsou 

tyto komunikace okrajovou záležitostí, protože tuto povinnost nám zákon neukládá  (viz 

§9  zákona 13/1997 Sb.,). Údržbu by si měl zajišťovat subjekt, který  tyto účelové 

komunikace využívá a pro jehož potřeby primárně slouží.  

 

V případě úrazu na hůře přístupných místech použijí jednotky IZS k zásahům 

techniku, adekvátní těmto podmínkám. Zásah může trvat déle, než např. ve městě, i to je 

však třeba zvážit při trvalém bydlení v hůře přístupné oblasti.  

 

Je s přidělením trvalého bydlení třeba mít nádobu na komunální odpad a nádoby na 

další třídění odpadů (plast, papír apod.). Mají povinnost lidé tam trvale bydlící vozit 

nádoby třeba i 200 m na místo kam se dostane vozidlo TSMO a.s.? To se jim často 

nelíbí. Po dobu duben-říjen máme v MČ celkem 5 míst v chatových lokalitách určených 

k odkládání KO v pytlích s odvozem každé pondělí.  
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OŽP k problematice přidělování popelnic na komunální odpad (dále jen KO) do rekreačních 

objektů  - chaty, sdělujeme následující: 

  

Dle OZV č.3/2015, Části II, Čl. 2, odst. 12  o systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území města Olomouce stálé stanoviště pro umístění sběrných nádob určuje vlastník 

nemovitosti po dohodě se svozovou firmou, které bude přístupné pro svozovou techniku. 

V praxi to probíhá tak, že každý občan, který má trvalý pobyt v rekreačním objektu ke 

kterému není vhodná příjezdová komunikace pro svozovou techniku a požádá odbor životního 

prostředí (OŽP) o přidělení popelnice na KO, je ihned upozorněn na tento stav a že bude 

muset popelnici vozit na místo, kam se dostane svozová technika. Současně sdělujeme i 

telefonní číslo dispečinku Technických služeb města Olomouce, aby si mohli dojednat místo, 

kam budou muset popelnici vozit. Po tomto upozornění OŽP žadatelé sdělují, že to pro ně 

není problém a počítají s tím, že popelnici budou muset vozit na vhodné místo pro svozovou 

techniku.      

 

Kdo z MMOl. má povinnost kontrolovat označení místa trvalého bydlení v rekreačních 

objektech, případně i na RD ? Stále častěji se obrací doručovatelé pošty na členy 

KMČ/předsedu, kde onen příjemce bydlí. KMČ nemá ani seznam občanů v příslušné 

městské části. Kdo sdělí tuto informaci z MMOl, na koho můžeme odkázat ?  

 

Odbor správních činností 

Podle § 31a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, čísla popisná a 

evidenční přiděluje obecní úřad a vydá o tom vlastníku budovy písemný doklad. V rámci 

statutárního města Olomouc vykonává tuto činnost stavební úřad. Vlastník nemovitosti je dle 

§ 32 uvedeného zákona povinen označit určenými čísly budovu na svůj náklad. 

 

Na základě informací od zástupce České pošty: 

Pokud jde o doručování Českou poštou, záleží na každém občanovi, který se rozhodne bydlet 

v rekreačním objektu, který nemá číslo popisné ani orientační, aby se s poštou individuálně 

dohodl na způsobu doručování – tedy, zda si pro zásilky bude chodit na nejbližší poštovní 

úřad, případně, zda si umístí zřetelně označenou poštovní schránku na dobře přístupné místo. 

Česká pošta nedoručuje zásilky na nepřístupná místa, ani není povinností doručovatelů 

zjišťovat/hledat neoznačené rekreační objekty 

Pokud se občan rozhodne bydlet v hůře přístupném rekreačním objektu, je to jeho dobrovolné 

rozhodnutí a měl by tyto podmínky (donášení nádob na TDO, dohoda s poštou o doručování, 

horší přístupové cesty apod.) akceptovat.  

 

 

S pozdravem 

 

 

Bc. Daniela Horňáková 

vedoucí oddělení KMČ a DP 

  
 
 
 
 


