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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 9. 4. 2018 

Zápis č. 4 
 

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 12. 3. 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 
 

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: Mgr. Lochmanová 

Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: p. Culek, Mgr. Pelikán 
Hosté dle prezenční listiny:  
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 12. 3. 2018 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Místní šetření k problematice kontejnerů na tříděný odpad, košů a vývozu popelnic  
– dne 22. 3. 2018 proběhlo v Droždíně místní šetření za účasti KMČ Ing. Hainc,  
Mgr. Lochmanová za MMOl odbor životního prostředí Mgr. Swaczyna. Řešilo se přemístění 
kontejnerů v ulici Gagarinova z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Kontejnery na tříděný 
kov, elektro a textil budou přemístěny na ulici Aldova. Zbylé kontejnery budou přemístěny  
na místo dle studie v ulici Gagarinova, tak aby nebránili silničnímu provozu. Věc bude dále 
řešena s odborem správy městských komunikací a MHD a s TSMO. Dále proběhlo šetření 
za účelem umístění nových odpadkových košů dle požadavků občanů. Ing. Hainc zašle 
vybraná místa na možné umístění nových košů. Dojde k výměně koše na ulici Gagarinova u 
domu č. p. 21. V ulici V Rynkách je problém se svážením popelnic do kraje ulice. Bude 
řešeno s TSMO, zda by nemohlo projíždět ulicí menší auto a občané by nemuseli svážet 
popelnice na kraj ulice. O výsledku bude KMČ občany informovat 
Místní šetření k veřejnému osvětlení – dne 5. 4. 2018 proběhlo místní šetření za účasti 
KMČ Ing. Hainc, za TSMO p. Svitavský v ulici Horní Úlehla, kde se řešila problematika se 
světly. Světla budou vyměněna za nová a posunuta dle požadavků občanů. Dále se řeši 
požadavek občanů a problematika nasvícených oken veřejným osvětlením v ulici Hany 
Kvapilové a umístění nové lampy veřejného osvětlení v ulici U Cihelny a nátěr sloupů 
pouličního osvětlení v ulicích Myslivecká, Elišky Junkové 
Místní šetření k problematice poškozených chodníků a cest v Droždíně a možné 
opravy – dne 24. 4. 2018 proběhne místní šetření s p. Šulcem z MMOl odboru správy 
městských komunikací a MHD v Droždíně a zástupců KMČ  
Místní šetření v ulici Pplk. Sochora – dne 5. 4. 2018 proběhlo místní šetření s dotčenými 
občany ulice. Za KMČ se účastnil Ing. Hainc, Ing. arch. Daněk, Ing. Filipcová, za občany  
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p. Zendulka, p. Červinka, p. Paťal. Řešila se problematika dopravy v ulici, problém 
s bezpečností přechodu pro chodce a chybějící dopravní značení na krajských komunikacích 
vedoucí do Droždína, značící zákaz průjezdu automobilům těžších více jak 19t. Dále byly 
vznešeny požadavky na častější úklid ulice, na ořez stromů a keřů v ulici. KMČ požadavky 
předá na MMOl odbor životního prostředí. Problém s problikávající lampou a odtokovým 
kanálem. KMČ bude občany informovat o řešení jejich požadavků 
Oprava zatrubnění v ulici Jesenická – KMČ obdržela od MMOl odboru majetkoprávního 
návrh způsobu opravy zatrubněného úseku Droždín – Jesenická. Ing. Hainc obejde  
a obeznámí dotčené občany s návrhem způsobu opravy 
Oprava uvítací značky v ulic Vítězství – KMČ řešila shozenou uvítací značku v ulici 
Vítězství, opravu řeší p. Stejskal  
Údržba zeleně – KMČ řešila požadavky občanů na sečení trávy v jednotlivých ulicích. KMČ 
sesbírala údaje o nahlášených místech pro sečení trávy. Ing. Hainc předá požadavek  
na MMOl obor životního prostředí. Došlo k ořezu stromů v ulici Dolní Úlehla a v ulici 
Jesenická 
Informovanost KMČ o návrzích staveb – KMČ se zabývala návrhem požadavku  
na stavební úřad za účelem navrhovaných staveb v jednotlivých ulicích Droždína 
Mini knihovna na zastávce MHD na ulici Gagarinova pod školou – KMČ uvede dne  
11. 4. 2018 do provozu veřejnou mini knihovnu na zastávce. Občané mohou knihovnu 
kdykoliv využívat k zapůjčení knih nebo časopisů a novin a mohou také darovat knihy pro 
další čtenáře 
Možnosti otevření dětského hřiště pro veřejnost – KMČ se opět zabývala otevřením 
hřiště pro veřejnost v areálu mateřské školky v Droždíně. Ing. Hainc projednal záležitost  
p. ředitelem ZŠ a MŠ Dvorského na Svatém Kopečku Mgr. Koliskem. KMČ věc dále 
projedná na MMOl a bude dále usilovat o otevření hřiště pro veřejnost 
Umístění sousoší v Droždínské zatáčce – Ing. Hainc seznámil KMČ s návrhem  
p. Bernarda, který se obrátil na KMČ s návrhem umístění kovaného sousoší poutníků 
v Droždínské zatáčce na území k. ú.  Droždín. KMČ se záměrem souhlasí v případě,  
že bude souhlasit PČR a vlastník pozemku. Specifikace díla: Šířka 300 cm, hloubka 100 cm, 
výška 260 cm, materiál ocelové pláty tvarované tradiční kovářskou technologií 
Výdaje – tisk zápisů do vývěsek 112 Kč, materiál na Droždínské hody pro družičky, průvod, 
květiny a výzdoba 1 179 Kč 
Akce Ukliďme Česko, Ukliďme Droždín – proběhne 13. 4. 2018 od 16:00 hodin.  
Sraz účastníků je v 16:00 hodin u hasičské zbrojnice. K dispozici budou pro všechny 
zúčastněné rukavice a pytle na odpad 
Droždínské hody 2018 a klapání – KMČ děkuje všem spoluobčanům za podporu, za účast 
na Droždínských hodech, dále za pomoc při organizaci, úklidu a zdobení.  Dále KMČ děkuje 
všem, kteří se letos zapojili do klapání, podpořili klapání a zasadili se tak o zachování tradice 
v Droždíně 
Přesun kontejenrů – KMČ upozorňuje občany, že došlo k přesunutí kontejnerů na 
tříděný odpad z ulice Gagarinova. Nově jsou kontejnery na tříděný kov, elektro a textil 
z důvodu bezpečnosti silničního provozu u základní školy přesunuty na ulici Aldova. 
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace  

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a úpravách v Droždíně v měsíci dubnu 
2018 a aktualizované kontakty na pracovníky TSMO. Informace jsou ve vývěsce v ulici 
Gagarinova nebo na webových stránkách www.drozdin.eu 
Požadavky občanů od pí. Kenningové – KMČ obdržela dopis týkající se problematiky 
v chatové oblasti nad Droždíne kolem ulice Dvorského, kterým se KMČ zabývá od roku 2016 
viz. zápisy KMČ z předchozích let a problematiku s možností umístění dopravního zrcadla  
u vjezdu na krajskou komunikaci v ulici Dvorského nad Droždínskou zatáčkou viz. zápis ze 
dne 2. 5. 2017 a 4. 9. 2017. KMČ se obrátí na MMOl z dotazem o regulaci v chatové oblastí, 
řeší Ing. arch. Daněk, Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová 
Rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce – KMČ obdržela na vědomí rozhodnutí ZMO 
ze dne 12. 3. 2018 o prodeji části pozemku parc. č. 190/1 ostatní polocha dle GP parc.  
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č. 190/3 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc do SJM Lipenských  
KMČ provedla místní šetření a s návrhem prodeje souhlasila (5pro/0proti/3zdržel se)  
viz. zápis ze dne 6. 11. 2017 a 27. 11. 2017 
Obecně závazná vyhláška 1/2018, kterou se mění a doplňuje OZV 9/2017 o nočním 
kliduNařízení č. 2/2018 o placeném parkování v Olomouci – KMČ obdržela od MMOl 
odboru vnějších vztahů a informací vyhlášku o nočním klidu 
Změny v MHD z důvodu oprav – KMČ obdržela informace týkající se změny dopravy 
v Olomouci z důvodu příprav na stavbu protipovodňových opatření v Olomouci 
Dohoda o využívání veřejné zeleně a záboru a výkopové práce – KMČ obdržela  
od MMOl odboru vnějších vztahů a informací dohodu mezi MMOl a p. Judasem za účelem 
užívání veřejného prostranství na parc. č. 131/3 ostatní plocha  o výměře využívání 15 m2  
za účelem umístění kontejneru od 16. 4. 2018 do 16. 5. 2018  
 

6. Požadavky hostů 
 

7. Nové požadavky 
Požadavek na odvoz suti po opravě studny – KMČ žádá dle požadavků občanů odvoz 
suti po opravě studny v ulici Myslivecká  
Požadavek na ořez stromů a keřů – KMČ žádá dle požadavků občanů ořez třešně u domu 
č. p. 5 v ulici Jesenická a ořez stromů a keřů v ulici Pplk. Sochora 
 

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  
14. 5. 2018 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 19:10 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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