KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 4. 6. 2018
Zápis č. 6
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 14. 5. 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
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: p. Stejskal
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: p. Culek, Mgr. Pelikán
Hosté dle prezenční listiny: p. Ladislav Šiška, p. Roman Spáčil, p. Jaromír Bartošek,
pí. Jaroslava Somolová, pí. Blanka Spáčilová, p. Petr Sviták, p. Ondřej Pražák,
p. Milan Brablík (starosta SDH Droždín), p. Josef Běhal
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 14. 5. 2018
Splněno
4. Jednání KMČ
Jednání k cyklostezce Bystrovany – Droždín – Samotíšky – dne 10. 7. 2018 proběhne
v Droždíně pracovní jednání skupiny zabývající se cyklostezkou spojující Droždín a okolní
obce. Jednání se zúčastní členové KMČ Droždín. Ing. Hainc pozval zástupce MMOl odboru
koncepce a rozvoje, dále pozve starosty obce Samotíšky, Tovéř, Bystrovany Bukovany
a zástupce SMOl
Zavedení zpětného vracení linky MHD č. 15 přes Droždín po 20:00 hodině – dle sdělení
MMOl odboru správy městských komunikací a MHD na návrh KMČ bude upravena linka
č. 15, která se bude po 20:00 hodině vracet zpět přes Droždín, tak, aby se občané mohli
vracet autobusem z Bukovan zpět do Droždína. KMČ projednala návrh na změnu a souhlasí
s úpravou jízdních řádů – řeší Ing. Hainc
Místní šetření k opravě komunikací – dne 11. 6. 2018 proběhne místní šetření
s p. Šulcem z MMOl odboru správy městských komunikací a MHD, s pracovníky TSMO
a dotčenými občany
Místní šetření ke stavu krajských komunikací – během června 2018 proběhne v Droždíně
jednání s p. Lounem ze Správy silnic Olomouckého kraje za účelem řešení stávající situace
s krajskými komunikacemi v Droždíně
Místní šetření v ulici U Cihelny, Gagarinova, Horní Úlehla – dne 26. 6. 2018 proběhne
místní šetření s občany ze zmíněných ulic a členy KMČ. Ing. Hainc pozve dotčené občany
na místní šetření
Jednání k ,,Východní tangentě“ – dne 16. 5. 2018 proběhlo jednání v MČ Chválkovice za
účasti předsedů KMČ. Za Droždín Ing. Hainc, Lošov Ing. Preč, Svatý Kopeček p. Prášil,
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Radíkov p. Zvěřina, Chválkovice PhDr. Šíp, dále členové KMČ Chválkovice a starosta obce
Samotíšky Ing. Gloser a zastupitel obce Samotíšky Ing. Oslík, dále za KMČ Droždín
Ing. arch. Daněk, a za KMČ Svatý Kopeček pí. Prekop Dvorská. Na jednání se řešila
stávající situace a možnosti řešení zachování stávající komunikace mezi obcí Samotíšky
a MČ Chválkovice. V průběhu jednání se řešila možnost petice občanů pro vytvoření
pracovní skupiny pro možnosti řešení uchovat stávající komunikaci přes plánovanou
východní tangentu
Petice pro zachování stávající komunikace mezi MČ Chválkovice a Samotíšky –
Ing. Hainc informoval KMČ o petici
Instalace figurín – Ing. Hainc instaloval na ulici Pplk. Sochora a U Cihelny 3 postavy
(figuríny) pro zpomalení projížděních vozidel. KMČ děkuje p. Sedláčkovi za bezplatné
vyřezání figurín a dětem ze ZŠ Droždín za jejich pomalování
Problém s lovením ryb v rybníce nad hasičskou zbrojnicí – KMČ se zabývala podnětem
občanů, že dochází k intenzivnějšímu výlovu ryb. Občané i z jiných obcí ryby loví a nevrací
zpět. KMČ věc projednala. Ing. Hainc projedná situaci na MMOl odboru vnějších vztahů
a informací a na MMOl odboru majetkoprávním a následně KMČ zkusí navrhnout opatření
Problematika parkování – KMČ řešila podněty občanů na řešení stání automobilů v ulicích,
v některých případech nemají občané kde zaparkovat, u jiných zase občané nevyužívají své
vlastní vjezdy a mohou ohrozit bezpečnost silničního provozu
Zvýraznění schodů v ulici Horní Úlehla a Jesenická – Ing. Hainc zajistí zvýraznění
nášlapových schodů, pro bezpečnější chůzi na schodech ve večerních hodinách
Jednání s městkou policií a policií ČR s předsedy městských částí – dne 16. 5. 2018
proběhlo jednání předsedů KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček. Řešila
se dopravní situace v městských částech. Ing. Hainc za KMČ zdůraznil nebezpečné
přechody a chybějící přechody v MČ Droždín a upozornil na chybějící značení u Bystrovan
a Samotíšek zákaz průjezdu vozidlům těžších více než 19t přes most na křižovatce ulice
U Cihelny a Pplk. Sochora. Informoval policii o chystané instalaci figurín v Droždíně. Dále
se řešily akce, které MČ pořádají. Následně bylo s městkou policií řešena problematika
s parkováním. Policie ČR obeznámila předsedy KMČ o stavu trestné činnosti na území
městských částí
Havarijní stav propadlého chodníku v ulici Jesenická – dle sdělení MMOl odboru
majetkoprávního je problém najít zhotovitele stavby. Ing. Hainc pozve na místo zástupce
SMOl a pracovníky MMOl pro akutní řešení stávající situace
Přívalové deště – KMČ projednala návrh na přípravu několika pytlů s pískem pro případ
přívalových dešťů z důvodu havarijního stavu propadlého chodníku v ulici Jesenická,
který stále čeká na opravu a z důvodu příprav vybudování propustku v ulici U Cihelny.
Ing. Hainc projedná možnost zajištění pytlů na písek s SDH Droždín a s MMOl odborem
ochrany obyvatel
Malá kapacita místa v MŠ Droždín – KMČ na svém jednání projednala požadavky občanů
týkající se malé kapacity mateřské školky. Děti, které žijí v Droždíně musí jezdit do okolních
školek, protože nejsou přijati na základě malé kapacity budovy. KMČ svolá jednání
za účelem řešení stávající situace. Ing. Hainc pozve ředitele ze ZŠ Svatý Kopeček
a zástupce MMOl a věc projedná také s pí. ředitelkou ZŠ Droždín
Veřejné osvětlení – u ulici Myslivecká byly nainstalovány nové lampy veřejného osvětlení
Svoz odpadu v ulici V Rynkách – dle sdělení TSMO, nemůže menší vozidlo projíždět přes
ulici V Rynkách z důvodu úzké ulice se auto nemůže vytočit. Ing. Hainc bude věc řešit
s pracovníkem TSMO a KMČ se bude snažit najít jiné řešení, případně místo pro svoz
popelnic v ulici V Rynkách
Výdaje – tisk zápisů do vývěsek 89 Kč, květiny k pomníku 104 Kč, složky a fólie pro štítky
402 Kč
Oslavy Výročí vzniku Československé republiky 100 let – termín oslav KMČ stanovila
na 7. nebo na 14. 9. 2018. Termín bude upřesněn v měsíci červenci 2018
Dětský den – z důvodu nepříznivého počasí se dětský den uskuteční v neděli 10. 6. 2018
na hřišti na Dolních Úlehlách
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5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a opravách v Droždíně v měsíci červnu
2018. Informace jsou ve vývěsce v ulici Gagarinova nebo na webových stránkách
Požadavek na výsledky měření – KMČ obdržela od p. Alimi požadavek na zaslání výsledků
měření vozidel v ulici Vítězství. Ing. Hainc výsledky p. Alimimu zaslal
Požadavek na umístění značky ,,zóna 30km/h“ v ulicích Bukovanská, K Dolečku,
Padělky – KMČ obdržela od manž. Růžičkových, Krumpholzových, Navrátilových,
Onofrejových požadavek na umístění dopravního značení ve zmíněných ulicích. KMČ věc
projednala a podá požadavek na doplnění značení 30 km/h ve zmíněných ulicích
Požadavek na zasílání informací e-mailem – KMČ obdržela od p. Bartoška požadavek
na zasíláni informativních e-mailů z MČ Droždín. P. Bartošek byl přidán do adresáře.
Ing. Hainc následně zjistí na MMOl odboru vnějších vztahů a informací zda se zasílání
e-mailů a souhlasů občanů se zasíláním řídí GDPR, tak aby občané mohli dostávat
informace i nadále e-mailem
6. Požadavky hostů
p. Šiška – informoval KMČ o problému s komunikací na ulici Gagarinova a autobusovou
zastávkou na ulici Gagarinova směr Bukovany, dochází k vibracím u domu. KMČ bude
jednat se Správou silnic Olomouckého kraje k řešení stavu komunikace. Dále vznesl dotaz
na ozelenění centrální části Droždína. KMČ řeší doplnění stávající studie a řídí se stávající
studií. P. Šiška informoval KMČ o špatném vyčíslení hranic lesů nad Droždínem, došlo
k problému s těžbou dřeva a následnou digitalizací mapy
pí. Somolová, p. Spáčil, p. Bartošek, pí. Spáčilová, p. Sviták – informovali KMČ o petici
zabývající se dopravní situací v ulici Vítězství a vznesli dotaz, zda KMČ ví o probíhající
petici. Členové KMČ o probíhající petici týkající se dopravní situace v ulici Vítězství nevěděli.
Dále se informovali o současné dopravní situaci v ulici Vítězství. Situace zůstává
nezměněna, pouze přibude dopravní značení upravující rychlost na 30 km/h, které bude
platit na všech městských komunikacích v Droždíně. KMČ nadále postupuje a řídí se dle
výsledků závěrů z veřejné diskuse s občany, která proběhla v minulém roce, viz. předchozí
zápisy KMČ. Ing. Hainc informoval o proběhlé analýze komunikace, která byla provedena
na základě požadavků občanů. V příštím zápise bude analýza komunikace v ulici Vítězství
součástí přílohy zápisu KMČ
pí. Somolová – vznesla dotaz na dům u obce Samotíšky, bývalá prachárna. Na pozemku
se nachází staré vraky aut, ohrožení půdy. Ing. Hainc podá podnět na obec Samotíšky,
neboť se část pozemku nachází v k. ú. Samotíšky
pí. Spáčilová – vznesla dotaz na sečení trávy v ulici Myslivecká a problematiku se strojním
čištěním. KMČ opětovně podá požadavek na oboustranné strojní čištění ulice. Již v loňském
roce byl požadavek dán na TSMO a zjistí stav sečení v ulici. Dále informovala KMČ
o nevhodném skopání odtokového kanálu u studny v ulici Mysliveká. KMČ věc předá
na MMOl odbor majetkoprávní
p. Běhal – se přišel informovat o stávající situaci kudy přes ulici U Cihelny je plánována
cyklostezka a její řešení přes Droždín. Dále informoval KMČ o problematice s krajskou
komunikací v ulici U Cihelny. KMČ svolává na 10. 7. 2018 jednání k cyklostezce. Ing. Hainc
vysvětlil návrh kudy je cyklostezka plánována a zrekapituloval i všechny návrhy řešení
vedení cyklostezky, které KMČ podávala v uplynulých 3 letech
p. Brablík – informoval KMČ o připravovaných oslavách SDH Drožín, které proběhnou
4. 8. 2018. Nastínil harmonogram programu a celého dne. Členové KMČ nabídli pomoc při
oslavách 125 let výročí založení SDH Droždín. KMČ bude průběžně s SDH Droždín
spolupracovat na přípravách oslav. Ing. Hainc následně nastínil oslavy 100. výročí republiky
v Droždíně a požádal SDH Droždín o spolupráci při organizaci
7. Nové požadavky
Požadavek na retardér v ulici U Cihelny – KMČ žádá o umístění retardérů dle požadavků
občanů k bytovým domům v ulici U Cihelny
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Požadavek na dopravní značení ,,zóna 30km/h“ – KMČ žádá dle požadavků občanů o
umístění dopravního značení 30 km/h v ulicích Bukovanská, K Dolečku, Padělky
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 mimořádně v úterý
10. 7. 2018 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17
10. Jednání bylo ukončeno v 19:53 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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