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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín  
ze dne 14. 5. 2018 

Zápis č. 5 
 

1. Jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bylo mimořádně zahájeno v 19:10 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 9. 4. 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,  
Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal, 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny:  
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: p. Culek, Mgr. Pelikán 
Hosté dle prezenční listiny: p. Ondřej Pražák, pí. Jiřina Smékalová, p. Zdeněk Fanta,  
p. Fethi Alimi, p. Miroslav Červinka, p. Emil Kőnig, pí. Kamila Kohoutová  
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 9. 4. 2018 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ  
Místní šetření k problematice poškozených chodníků a cest v Droždíně a možné 
opravy – dne 24. 4. 2018 proběhlo místní šetření s p. Šulcem z MMOl odboru správy 
městských komunikací a MHD a pracovníkem TSMO p.Čechem, za KMČ Ing. Hainc, Mgr. 
Lochmanová, p. Prášil. Řešila se situace s rozbitými chodníky a komunikacemi. P. Čech 
z TSMO vypracuje nacenění na označená místa a zašle KMČ k projednání. Dále se řešila 
problematika s krajskými komunikacemi v Droždíně. KMČ svolá místní šetření s p. Lounem 
ze Správy silnic Olomouckého kraje  
Jednání k ,,Východní tangentě“ – Ing. Hainc informoval KMČ o připravované schůzce 
předsedů a zástupců KMČ ve Chválkovicích, která se uskuteční 16. 5. 2018. Informace  
o programu jednání budou zveřejněny v příštím zápise KMČ 
Spadlý plot v ulici Jesenická/Myslivecká – na schodech mezi ulicemi zasahoval spadlý 
plot do chodníku, KMČ situaci bude dále monitorovat 
Nakloněný sloup veřejného rozhlasu – v ulici Horní Úlehla je problém s nakloněným 
sloupem veřejného rozhlasu – Ing. Hainc podá požadavek na opravu 
Údržba zeleně – KMČ projednala situaci se sečením, členové KMČ provedou 
fotodokumentaci do příštího jednání KMČ v místech, kde došlo ke špatnému sečení trávy 
Ucpané a zanesené kanály – KMČ řešila ucpané kanály v ulicích Droždína. KMČ podá 
žádost na pročištění kanálů, aby nedocházelo k ucpávání při přívalových deštích  
Veřejné osvětlení – v ulici Horní Úlehla byly nainstalovány nové lampy, v ulici Arnoldova 
byly nainstalovány nové lampy 
Svoz odpadu v ulici V Rynkách – KMČ nadále řeší možnosti vývozu odpadu  
z ulice V Rynkách. Dle požadavků občanů je, aby auto zajíždělo do celé ulice a popelnice tak 
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neblokovali průjezdnost ulice. KMČ bude dotčené občany informovat o možnosti svozu 
odpadu menším autem, které by ulicí projelo 
Problematika parkování v ulicích Droždína – dle požadavků občanů se KMČ zabývala 
problematikou parkování občanů, v některých ulicích jsou auta zaparkována tak, že průjezd 
Integrovanému záchrannému systému a vozidel jezdící pro odpad může způsobovat 
problém, hrozí kolize se zaparkovanými auty. KMČ rozdá informativní letáčky 
v problémových místech a bude situaci konzultovat a řešit s Městkou policií na jednání  
16. 5. 2018 na Svatém Kopečku. KMČ vyzívá občany, aby parkovali ohleduplně  
a bezpečně. Děkujeme 
Přechody pro chodce – KMČ se opět zabývala problematikou přechodů v Droždíně.  
KMČ opět žádá řešení situace s bezpečností přechodů 
Dopravní obslužnost Droždína MHD linkou č. 15 po 20:00 hodině z Bukovan – KMČ 
řešila požadavek občanů na úpravu autobusové linky č. 15 jedoucí do Bukovan. Spoje se po 
20:00 hodině nevracejí z Bukovan a volně pokračují do Olomouce přes Bukovany. Občané 
se tak nemají, jak dostat zpět do Droždína. Komplikuje to tak osobní i společenský život 
občanů obou obcí, které se díky spoji MHD mohou lépe provázat a vede k rozvoji komunity 
občanů Droždína a Bukovan 
Příčná vpusť v ulici Akátová – KMČ podá požadavek na TSMO pro nacenění příčné vpusti 
Lavička v ulici Horní Úlehla – v ulici stále nebyla nainstalována lavička dle požadavků 
občanů – Ing. Hainc opět podá požadavek na instalaci lavičky  
Pracovnice TSMO – KMČ řešila 
Údržba pracovníkem TSMO – KMČ projednala požadavky občanů na úklid v Droždíně. 
Členové KMČ zašlou Ing. Haincovi požadavky na úklid a údržbu. Následně se svolán jednání 
s p. Fantulou z TSMO k projednání požadavků na úklid – řeší Ing. Hainc, p. Prášil 
Výdaje – tisk zápisů do vývěsek 55 Kč, květiny na pomníky 1 500 Kč, police do minikniovny 
na zastávce 799 Kč, květiny 1 033 Kč, nákup pohárů na memoriál SK Droždín 2 000 Kč, 
správa domény 241 Kč 
Horská vpusť – Adamovka – KMČ řešila situaci kolem horské vpusti a její čištění během 
přívalových dešťů, aby nedošlo k ohrožení života a majetku občanů Droždína  
Oslavy SDH Droždín v roce 2018 – KMČ se řešila přípravy na oslavy SDH Droždín  
a požaduje od SDH Droždín bližší informace k přípravám 
Oslavy Výročí vzniku Československé republiky 100 let – KMČ řešila možné oslavy  
k 100. výročí založení republiky. Návrh termínu červen 2018. Vzpomínka u pomníků, 
následné posezení s doprovodným programem pro občany. Návrh na debaty o ,,průběhu  
2. světové války v Droždíně“ a ,,Droždínské hody v minulosti, nyní a v budoucnosti“ debata 
pro všechny občany s možným záznamem pamětníků a náhledu občanů na 20. století 
včetně promítání filmu ,,Na Svatém Kopečku“ s droždínskou kapličkou z první republiky 
Dětský den – v neděli 3. 6. 2018 se uskuteční tradiční dětský den na hřišti na Dolních 
Úlehlách 
 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a opravách v Droždíně v měsíci květnu 
2018. Informace jsou ve vývěsce v ulici Gagarinova nebo na webových stránkách  
Pracovní schůzka s předsedy KMČ a policií a městskou policií – dne 16. 5. 2018 
proběhne pracovní schůzka s předsedy KMČ a policí ČR a městkou policí na Svatém 
Kopečku 
Sečení v Droždíně – KMČ obdržela od MMOl odboru životního prostředí informace  
o zařazení míst do plánu seče 
Žádost o spolupráci při zajištění informovanosti o akcích – KMČ obdržela od MMOl 
odboru sociálních služeb žádost s informačními letáky pro občany. Letáky jsou vyvěšeny ve 
vývěsce v ulici Gagarinova.  2. ročník Veletrhu sociálních služeb a Olomoucký dětský den 
Opravy chodníků a komunikací z rozpočtu 2,7 mil. Kč – KMČ obdržela od MMOl odboru 
vnějších vztahů a informací seznam schválených žádostí, které Rada města Olomouce 
projednala dne 24. 4. 2018 na svém jednání. KMČ Droždín měla v návrhu opětovně opravu 
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chodníku v ulici Aldova, návrh v letošním roce nebyl schválen, opravu bude možné provést 
z rozpočtu KMČ v roce 2019  
Žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví SMOl – KMČ 
obdržela od MMOl odboru majetkoprávního žádost o stanovisko ke směně parc. č. 275 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Droždín, parc. č. 276 ostatní plocha v k. ú. Droždín, parc. 
č. 862 zahrada v k. ú. Holice, parc. č. 863 zahrada v k. ú. Droždín ve vlastnictví SMOl za 
parc. č. 1294/22, 1294/53 orná půda v k. ú. Droždín ,1294/60, 1294/64, 1294/66, 1294/68, 
1294/69, 1294/70, 1294/71, 1294/73, 1294/74 ostatní plocha v k. ú. Droždín a  1295/8 orná 
půda v k. ú. Droždín ve vlastnictví Delta Invest, s. r. o. KMČ Droždín žádost projednala a 
nesouhlasí se směnou pozemků ve vlastnictví SMOl v k. ú. Droždín (6 proti/ 0 pro/ 0 zdržel 
se) Důvodová zprávu KMČ zašle na MMOl odbor majetkoprávní. KMČ se vyjadřuje pouze 
k parcelám č. 275 a 276 v k. ú. Droždín neboť KMČ Droždín nepřísluší, aby se vyjadřovala 
k majetku a problematice jiných městských částí dle statusu KMČ ze dne 20. 2. 2018 viz. 
bod č. 7. KMČ se proto k parc. č. 862 a 863 v k. ú. Holice vyjadřovat nebude. KMČ 
nesouhlasí se směnou pozemků. Pozemky se nachází na místě, které by KMČ ráda využila 
k rekreačním účelům pro občany, navíc v místě je velká zásoba vody. Na pozemku je stará 
vodárna. Do budoucna v době sucha je to jedno z významných míst pro zásobování MČ 
Droždín a okolí vodou. KMČ považuje místo za významné pro danou lokalitu a nesouhlasí  
se směnou 
Požadavek na opravu komunikací, ořez stromů – p. Ing. Kubíček zaslal požadavek  
na ořez stromů v ulici Dolní Úlehla a opravu komunikace v ulici Gagarinova, Horní Úlehla  
a Dolní Úlehla a opravu kanalizační vpustě. Problém s najížděním vozidel do protisměru. 
KMČ požadavky předá a bude se jimi zabývat 
Divadlo eMILLIon – nabídka představení na slavnosti – KMČ obdržela nabídku 
divadelních představení – Ing. Hainc předá nabídku klubu seniorů a do MŠ a ZŠ v Droždíně 
Nabídka sponzorského daru na Dětský den – KMČ obdržela od p. Pikuly nabídku na dětský 
den – Ing. Hainc předá nabídku všem spoluorganizátorům dětského dne v Droždíně,  
který se bude konat 3. 6. 2018 
 

6. Požadavky hostů 
p. Kőnig – informoval KMČ o problematice se zastávkou na ulici Horní Úlehla směr 
Bukovany, a komunikací u domu č. p. 24. KMČ věc bude řešit na jednání se zástupcem 
Správy silnic Olomouckého kraje. Dále informoval o stromech kolem opravené kapličky. 
KMČ problém se vzrostlými stromy u kapličky řeší s MMOl odborem životního prostředí.  
pí. Smékalová, p. Fanta – informovali KMČ o neprovedení sečení v ulici Arnoldova  
a Myslivecká. Ing. Hainc požadavek předá a projedná. Dále se informovali k dopravní situaci 
v ulicích Myslivecká a Arnoldova 
p. Fethi Alimi – se přišel informovat na dopravní situaci v ulici Vítězství. V současné době 
se čeká na vyhodnocení monitoringu stavu silnice v ulici. KMČ podá požadavek v září 2018 
na návrh investic pro rok 2019 na stavební úpravu komunikace v ulici, tak aby došlo  
ke zpomalení projíždějících vozidel a zabezpečení chodců v ulici a vozidel vyjíždějících 
z ulice Arnoldova a Myslivecká 
p. Červinka – přišel informovat o stavu sečení v ulici U Prachárny. KMČ podá požadavek  
na MMOl odbor životního prostředí, aby si vlastníci pozemku trávu dle zákona sekli 
pí. Kohoutová – se přišla informovat v návaznosti na pro rodinnou politiku města Olomouce 
na možnosti rozvoje a aktivit prorodinných akcí v Droždíně. Členové KMČ i hosté zodpovídali 
otázky a informovali pí. Kohoutovou o možnostech, které v MČ Droždín jsou, a které opatření 
by vedli ke zlepšení a zkvalitnění aktivit pro děti a jejich rodiče 
 

7. Nové požadavky 
Požadavek na pročištění kanálů – KMČ žádá pročištění kanálů v celém Droždíně,  
aby nedošlo k ucpání při přívalových deštích a nedostalo ke škodě na majetku 
Požadavek na odvoz suti po opravě studny – KMČ opětovně žádá dle požadavků občanů 
odvoz suti po opravě studny v ulici Myslivecká, která měla být odvezena dle sdělení MMOl 
odboru majetkoprávní do 30. 4. 2018  
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Požadavek na ořez stromů a keřů – KMČ žádá dle požadavků občanů ořez akátů v ulici 
Jesenická u domu č. p. 24 a prořezání náletových dřevin v ulici Na Příhonu u domu č. p. 2 
Požadavek na dopravní zrcadlo v ulici Horní Úlehla a Ke Stromkům – KMČ žádá  
dle požadavků občanů umístění dopravního zrcadla k výjezdu z ulice Dolní Úlehla u domu  
č. p. 17 a 19 v ulici Horní Úlehla a z výjezdu z ulice Ke Stromkům v ulici U Cihelny  
 

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. 6. 2018 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) 
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http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin
http://www.drozdin.eu/

