KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
ze dne 12. 3. 2018
Zápis č. 3
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 5. 2. 2018
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, p. Stejskal
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Pelikán
Hosté dle prezenční listiny: p. Ondřej Pražák, p. Emil Kőnig, p. Miroslav Červinka,
p. Josef Běhal
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 5. 2. 2018
Splněno
4. Jednání KMČ
Jednání k situaci dětského hřiště a hasičského výcvikového areálu – dne 21. 2. 2018
proběhlo jednání na MMOl v kanceláři náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce , Ph.D.,
náměstek primátora JUDr. Martin Major, MBA, za KMČ Ing. Hainc, p. Prášil, za MMOl odbor
koncepce a rozvoje Ing. Gerhardová Ph.D, odbor majetkoprávní Ing. Kličková, odbor ochrany
obyvatel Ing. Langr, odbor životního prostředí Ing. Labounková. Na jednání se řešila stávající
situace. Dohodla se aktualizace stávající studie a úprava míst pro umístění prvků pro starší
děti. Zápis z jednání je součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu a bude zveřejněna na vývěsce na
ulici Gagarinova a na webové stránce www.olomouc.eu
Jednání k projektové dokumentaci opravy komunikace Myslivecká – Na Příhonu – dne
21. 2. 2018 proběhlo jednání na MMOl odbor správy městských komunikací a MHD. Za KMČ
se zúčastnil Ing. Hainc a p. Prášil, za MMOl správy městských komunikací a MHD Ing.
Gajdošová, projektant Ing. Kadlčík. Na jednání se řešila problematika s okolními pozemky a
souhlasy vlastníků sousedních pozemků s opravou komunikace. Dohodla se úprava
projektu. KMČ následně po úpravě projektu osloví vlastníky sousedícího pozemku a požádá
o souhlasné stanovisko s opravou komunikace, souběžně MMOl s projektantem osloví zbylé
spoluvlastníky a požádají o souhlasné stanovisko. Pro to, aby mohla být komunikace
opravena je potřeba, aby všichni spoluvlastníci sousedního pozemku souhlasili s opravou
komunikace
Jednání k úpravě studie – dne 21. 2. 2018 proběhlo jednání na MMOl odboru koncepce a
rozvoje. Za KMČ se jednání zúčastnil Ing. Hainc, Ing. arch. Daněk, p. Stejskal, p. Prášil, za
MMOl odbor koncepce a rozvoje Ing. arch. Křenková. Zúčastnění projednali stávající studii
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v ulici Gagarinova a také rekreační oblast v ulici U Gregoráku. KMČ osloví ČVUT za účelem
workshopu či návrhů na doplnění studie. KMČ se bude řídit stávající studií
Setkání předsedů KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček (,,V4 MČ Olomouce“)
– jednání se zúčastnil za KMČ Droždín Ing. Hainc, za KMČ Lošov Ing. Preč, za KMČ Svatý
Kopeček p. Prášil a pí. Prekop Dvorská, za KMČ Radíkov p. Zvěřina. Na jednání se řešila
situace kolem východní tangenty. Za městské části zašle Ing. Hainc e-mail p. primátorovi
s žádostí o svolání jednání k východní tangentě s městskými částmi. Dále se řešila
problematika s černými skládkami, možnost společné sběrové soboty pro bioodpad na
podzim 2018, ochrana osobních údajů, rušení nočního klidu a s ním spojené akce, které
v městských částech v roce 2018 proběhnou, vnější a vnitřní statut komisí. Předsedové KMČ
se také shodli na požadavku, aby byla komise vždy informována o místním šetření, které
probíhá v městské části jednotlivými odbory MMOl
Místní šetření v ulici Pplk. Sochora – KMČ přesunula místní šetření na 5. 4. 2018
z důvodu nepříznivého počasí
Místní šetření k řešení vyvážení popelnic, umístění odpadkových košů a kontejnerů –
dne 22. 3. 2018 proběhne místní šetření v Droždíně. Za MMOl se zúčastní
p. Mgr. Swaczyna, za KMČ Ing. Hainc
Místní šetření k veřejnému osvětlení – dne 22. 3. 2018 proběhne místní šetření
v Droždíně. Za TSMO se zúčastní p. Svitavský, za KMČ členové a předseda
Obecně závazná vyhláška č. 9/2007 o nočním klidu - zkrácení nočního klidu při konání
akcí v MČ Droždín – dne 12. 3. 2018 projednalo zastupitelstvo města Olomouce na návrh
KMČ Droždín úpravu konání akcí do 02:00 hodin:
23. 6. – 24. 6. 2018 Turnaj malá kopaná a volejbal + zábava
21. 7. – 22. 7. 2018 Pivní slavnosti + diskotéka
11. 8. – 12. 8. 2018 Den s hasiči SDH Droždín
Odstranění nepovolených výsadeb – dle sdělení MMOl odboru životního prostředí se
v současné době odstraňování nepovolených výsadeb městské části Droždín týkat nebude
– řeší Ing. Hainc
Údržba zeleně – v Droždíně probíhá úprava a údržba zeleně a ořez stromů. Stromy v ulici
Gagarinova budou zkontrolována dle sdělení MMOl odboru životního prostředí na začátku
vegetačního období – řeší Ing. Hainc
Výsadba květin – KMČ projednala výsadbu květin a úpravu zeleně u křížů v Droždíně
k Droždínským hodům 2018
Opravená studna – v ulici Myslivecká byla opravena studna, KMČ prověří úklid betonových
skruží po opravě – řeší Ing. Hainc, p. Prášil
Změna některých časů linek MHD – od 1. 3. 2018 došlo ke změně časů některých linek
MHD. Informace o změnách naleznou občané na www.dpmo.cz (změny se týkají především
linek jedoucí do městské části Holice)
Úprava osvětlení v místnosti pro klub seniorů – KMČ projednala problém se stávajícím
nevyhovujícím osvětlením v místnosti klubu seniorů
Vytvoření zpomalovacích ,,panáků“ u příjezdových komunikací do Droždína – KMČ po
projednání nechá vyřezat ,,panáky“ a následně Ing. Hainc předá ,,panáky“ na vymalování do
ZŠ v Droždíně. Následně budou panáci instalováni k příjezdovým komunikacím
Výdaje – tisk zápisů do vývěsek 122 Kč, nákup pohárů pro turnaj elévů a mladších žáků
FBC Droždín 2 000 Kč, spolupořádání maškarního plesu s Českým svazem žen 2 000 Kč,
maškarní ples MŠ Droždín spolupořádání 2 500 Kč
Akce Ukliďme Česko, Ukliďme Droždín – proběhne 13. 4. 2018 od 16:00 hodin. Sraz
účastníků je v 16:00 hodin u hasičské zbrojnice. KMČ přesunula akci z března 2018
z důvodu nepříznivého počasí. Ing. Hainc zajistí úklidové prostředky (pytle, rukavice) přes
organizace Ukliďme Česko
Svoz bioodpadu bude od 16. 3. 2018 v pravidelných 14 denních intervalech
Droždínské hody 2018 – KMČ srdečně zve všechny občany na tradiční Droždínské hody,
které se letos uskuteční v neděli 1. 4. 2018. Ing. Hainc požádá TSMO o provedení úklidu
před Droždínskými hody. Více informací na vývěsce v ulici Gagarinova nebo na webových
stránkách www.olomouc.eu v příloze č. 2 tohoto zápisu na pozvánce
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5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Dětské hřiště a výcvikový areál – KMČ obdržela od MMOl oboru koncepce a rozvoje zápis
z jednání k dětskému hřišti a hasičskému výcvikovému areálu. Zápis je součástí přílohy č. 1
tohoto zápisu
Problematika s účtováním jiných cen za služby – KMČ obdržela od MMOl odboru
vnějších vztahů a informací informace k problematice, kterou se KMČ zabývala na podnět
od pí. Zdražilové viz. zápis z února 2018 (taxi služba). KMČ bude věc chtít dále řešit (5 pro/0
proti/0 zdržel se)
Veřejné projednání stavby II. B PPO Olomouc – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších
vztahů a informací pozvánku na projednání stavby protipovodňových opatření II. B etapy,
které se uskutečnilo 26. 2. 2018
Změna jízdních řádů k 4. 3. 2018 – KMČ obdržela od MMOl odboru správy městských
komunikací a MHD informace týkající se změny jízdních řádů. Všechny změny naleznou
občané na webové stránce www.kidsok.cz
Odpověď na požadavky údržba zeleně KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů
a informací vyrozumění o provedeném místním šetření a o údržbě zeleně,
která se v současné době v Droždíně provádí v ulici Dolní Úlehla, ořez stromů a kácení
vyznačených stromů v ulici
Jak se žije v Olomouci 2 – Ing. Hainc obdržel od TV Morava, s. r. o., informace o natáčení
druhého dílu o městské části Droždín. Natáčení v Droždíně proběhne 20. 3. 2018
6. Požadavky hostů
p. Kőnig – podal stížnost na špatné provedení ořezu keřů v ulici Horní Úlehla, vznesl
požadavek na zařazení zelené plochy u zastávky MHD v ulici Horní Úlehla do plánu seče a
dotázal se na informace týkající se napájení vody do Gregoráku. KMČ požadavky předá na
odbor životního prostředí a vznese dotaz k napájení vody do Gragoráku. Dále informoval
KMČ o problémech s vjezdy v ulici Horní Úlehla a požaduje umístění navigačního značení na
městkou část Droždín. KMČ se značením městské části dlouhodobě zabývá. Dále požaduje
přeměření vyznačeného šrafování v ulici Horní Úlehla, které bylo na požadavky občanů
prostřednictvím KMČ vyznačeno a řešeno MMOl a policí ČR pro bezpečnější výjezd vozidel
z ulice Na Kopci
p. Pražák – informoval KMČ o poškozeném chodníku, který prošel před více jak 2 lety
opravou v ulici Horní Úlehla. Ing. Hainc předá informaci na TSMO a na MMOl správu
městských komunikací a MHD. Dále informoval KMČ o černé skládce nad Droždínem
směrem ,,K Boru“. KMČ podá požadavek na odstranění černé skládky na MMOl odbor
životního prostředí
p. Červinka – informoval KMČ o problémech týkající se průjezdnosti kamionové dopravy
přes Droždín a problémech se značením zákazu vozidel těžších než 19 t, které je na ulici
Pplk. Sochora. KMČ podá opětovně požadavek na MMOl odbor koncepce a rozvoje, aby
bylo značení uvedeno v dostatečné vzdálenosti od Droždína, aby mohla kamionová doprava
těžší než 19t projet jinou trasou. Dále vznesl požadavek na zařazení zelené plochy v ulici U
Prachárny do plánu seče. Ing. Hainc předá podnět na MMOl odboru životního prostředí
p. Běhal – podal požadavek na opravu celého chodníku v ulici U Cihelny. KMČ má každý
rok na opravy chodníků 300 000 Kč, které musí rovnoměrně rozdělit na celou městkou část.
Ceny opravených úseků chodníků a komunikací jsou zveřejňovány v zápisech KMČ.
Chodník v ulici U Cihelny, který je z jedné strany opravený, byl opraven v roce 2016
z rozpočtu, který schválila Rada města Olomouce. Díky tomu mohla KMČ navíc v roce 2016
opravit chodníky na dalších místech. KMČ dále řeší situaci kolem cyklostezky a cyklopruhů,
které mají ulicí U Cihelny vést na straně, kde chodník ještě opraven nebyl. KMČ předá
požadavek na MMOl odbor správy městských komunikací a cest. Dále vznesl dotaz, kolik
peněz z rozpočtu města jde do okrajových městských částí, a kolik do centra města. Každá
KMČ má stejný rozpočet 300 000 Kč na opravy komunikací a chodníku a 150 000 Kč drobné
opravy a podporu společenského života v MČ. Další rozdělování záleží na investicích
a projektech, které jsou realizované v jednotlivých městských částech. Dále informoval KMČ
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o nevracení popelnic pracovníkem TSMO na původní místo, při svozu odpadu od domů
v ulici U Cihelny. Ing. Hainc podá požadavek na TSMO
7. Nové požadavky
Požadavek na opravu značky uvítání v městské části – KMČ žádá o opravu shozené
značky v ulici Vítězství ze směru od Svatého Kopečku
Požadavek na ořez vrby v ulici Jesenická – KMČ žádá ořez vrby u domu č. o. 395
Požadavek na umístění dopravního značení – KMČ žádá o umístění dopravního značení
zákaz průjezdu vozidlům těžším než 19t na křižovatky Lipenská, kruhový objezd u Bystrovan
a Samotíšek a na místa, která to vyžadují
8. Závěr
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a oznámil další termínem jednání KMČ
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM
KRÉSNÉ A POŽEHNANÉ VELIKONOCE

9. Místo a čas příští schůze
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí
9. 4. 2018 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17
10. Jednání bylo ukončeno v 20:38 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)
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11. Přílohy
Příloha č. 1

UMÍSTĚNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA POZEMKU MĚSTA V DROŽDÍNĚ

Záznam z jednání dne 21.2.2018
Přítomní:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
JUDr. Martin Major, MBA.
Ing. Martina Gerhardová, Ph.D.,
Ing. Jan Langr,
Ing. Michaela Kličková,
Ing. Dita Labounková,
Ing. Bc. Rostislav Hainc
+ zástupci KMČ Droždín a spolku místních hasičů
Dne 21.2. proběhlo u pana náměstka RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. jednání ohledně umístění dětského
hřiště pro starší děti na pozemku města p.č 1255/2 k.ú. Droždín. Dle jednání v RMO ze dne 23.1.
2018 byla lokalita v Droždíně na uvedeném pozemku schválena pro přípravu investice dětského hřiště
na rok 2019.
Na uvedeném pozemku byla v roce 2009 zpracována pořizovatelem OKR studie dětského hřiště, ze
kterého se realizovala pouze část pro malé děti (3-6 let). Část pro starší děti (6-12 let) nebyla
realizována. V současné době je pozemek vypůjčen spolku hasičů jako tréninková plocha a na
pozemku se nachází nepovolená stavba zázemí místních hasičů. Nepovolená stavba zázemí není
v současné době v souladu s územním plánem a ke stavbě bylo dne 14.12.2017 vydáno pod č.j.
SMOL/277456/2017/OKR/KVIDI/Ger v tomto smyslu vyjádření OKR k dodatečnému povolení stavby.
Studie z roku 2009 již nesplňuje součastné požadavky pro zázemí hasičů a pokud se má na pozemku
umístit i dětské hřiště je potřebné pořídit nové koncepční řešení celého pozemku p.č 1255/2 k.ú.
Droždín.
Vzhledem k výše uvedenému bylo dohodnuto:
 Bude zpracována aktualizace celé studie dětského hřiště na pozemku včetně zázemí pro
místní hasiče. Prvky dětského hřiště – průlezky pro starší děti budou koncipovány tak, aby
mohly sloužit i pro trénink a fyzickou aktivitu místních hasičů.
 Ing. Gerhardová poptávkou prověří kolik bude stát aktualizace studie s novým zadáním u
autora původní studie fy. Alfaprojekt.
 Pan náměstek Ing. Martin Major a Ing. Langer zajistí potřebné prostředky na aktualizaci studie
a rozpočtovou změnou prostředky převede do rozpočtu OKR.
 Vzhledem k výše uvedenému z pověření náměstka RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., OKR v rámci
zprávy o uplatňování UP zajistí prověření změny územního plánu na části pozemku p.č
1255/2 k.ú. Droždín pro veřejné vybavení.

Zapsala
Ing. Martina Gerhardová, Ph.D.
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Příloha č. 2
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Vážení spoluobčané, milí rodiče, milé děti,
srdečně zveme všechny děvčata a chlapce jako
malé družičky a malé mládence do letošního
velikonočního průvodu na Droždínské hody
2018, které se konají 1. dubna 2018
Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit jako malé
družičky a malí mládenci v průvodu. Prosím
kontaktujte pořadatele na telefon 774 815 471
nebo 723 644 458 nejpozději do 29. 3. 2018
Děkujeme
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