KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 10. 7. 2018
Zápis č. 7
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 4. 6. 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, p. Stejskal
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny:
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: p. Culek, Mgr. Pelikán
Hosté dle prezenční listiny: p. Utíkal, p. Emil Kőnig
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 4. 6. 2018
Splněno
4. Jednání KMČ
Jednání k cyklostezce Bystrovany – Droždín – Samotíšky – dne 10. 7. 2018 proběhlo
jednání k cyklostezce za KMČ Ing. Hainc, Ing. arch. Daněk, za SMOl p. náměstek primátora
RNDr. Šnevajs, za MMOl p. Ing. Losert, za obec Samotišky p. starosta Ing. Gloser.
Na jednání se řešila stávající situace s plánovanou cyklostezkou. Závěrem jednání byl návrh
RNDr. Šnevajse, aby se do rozpočtu města Olomouce na rok 2019 dalo vypracování
projektové dokumentace na cyklostezku. Ing. Losert připraví materiály pro RMO a předá
závěry jednání p. náměstkovi RNDr. Jakubcovi, Ph.D. KMČ s tímto návrhem souhlasí.
Ing. Hainc předá informace do obce Bystrovany. Obec Samotíšky by měla během příštího
roku projednat a navrhnout cyklostezku do územního plánu obce Samotíšky. KMČ připraví
na podzim 2018 veřejnou debatu, aby občany mohla seznámit s aktuální situací a variantou,
kudy a jak je cyklostezka navržena. Dále byla projednána smlouva o spolupráci, při přípravě
projektu cyklostezky. Zúčastněné strany budou SMOl, obec Samotíšky a obec Bystrovany.
Součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu je mapka města Olomouce a okolí a návrhu
zpracovaných investičních záměrů včetně cyklostezky Bystrovany – Droždín – Samotíšky,
která je také zveřejněna ve vývěsce v ulici Gagarinova pod školou a na webových stránkách
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin
Místní šetření k opravě komunikací – dne 11. 6. 2018 proběhlo místní šetření s p. Šulcem
z MMOl odbrou správy městských komunikací a MHD a p. Čechem z TSMO, za KMČ
se účastnil Ing. Hainc. Proběhl monitoring připravovaných oprav v Droždíně a byly řešeny
aktuální problémy s dopravou a stavem komunikací a chodníků v Droždíně
Místní šetření ke stavu krajských komunikací – dne 10. 7. 2018 proběhlo místní šetření
za Správu silnic Olomouckého kraje p. Loun, za KMČ Ing. Hainc. Proběhl monitoring
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krajských komunikací a její stav. KMČ svolá jednání ke stavu krajských komunikací
v Droždíně se Správou silnic Olomouckého kraje a zástupci krajského úřadu Olomouckého
kraje. P. Prášil pozve zástupce Olomouckého kraje na jednání s KMČ za účelem řešení
stávající situace s krajskými komunikacemi v Droždíně. Ing. Hainc z dokumentuje stav
poklopů od kanalizace a fotografie zašle na MMOl odboru správy městských komunikací
a MHD za účelem opravy a provedení kontroly jejich stavu. Dle sdělení SSOK proběhne
v Droždíně oprava poškozených krajských komunikací
Místní šetření v ulici U Cihelny, Gagarinova, Horní Úlehla – dne 26. 6. 2018 proběhlo
místní šetření ve zmíněných ulicích Droždíně. Za KMČ se zúčastnil Ing. Hainc
a Ing. Filipcová. Na jednání byly řešeny problémy občanů, které se týkají zmíněných ulic.
P. Běhal předal nedostatky ulice U Cihelny stav k 26. 6. 2018. Ing. Hainc předá připomínky
na MMOl obor správy městských komunikací a MHD a na odbor vnějších vztahů a informací.
V ulici U Cihelny byly řešeny tyto problémy: projíždějící kamionová doprava, zúžení vozovky
– stále se řeší, chybí značení u kruhových objezdů v Samotiškách a Bystrovanech, rychlost
projížděních aut, špatné poklopy u kanálů, nadměrný hluk, chybějící a nebezpečný přechod
pro chodce, občané se dotazovali na stav cyklostezky a také situaci kolem východní
tangenty a možného zaslepení stávající komunikace spojující obec Samotíšky
a MČ Chválkovice, dále byla řešena situace s osvětlením v ulici. V ulici Gagarinova byla
řešena problematika s řešením křižovatky ulic Gagarinova – Pplk. Sochora – U Cihelny,
bezpečné přechody pro chodce a východní tangenta. V ulici Horní Úlehla byly řešeny tyto
podněty občanů: problém s náklonem vozovky u zastávky MHD směr Bukovany, návrh na
snížení rychlosti v ulici Horní Úlehla před zatáčkou při vjezdu do obce, chybějící přechod pro
chodce, chybějící zábradlí u zastávky MHD směr Bukovany, chybějící odpadkový koš,
problém s popelnicemi na tříděný odpad, které stojí u křižovatky s ulici Dolní Úlehla – KMČ
podá návrh na prověření možného přesunutí poplnic, které brání výhledu z auta, které vyjíždí
na hlavní silnici a podá návrh na úpravu dopravního značení z výjezdu z ulici Dolní Úlehla na
značen ,,stop“ místo stávající ,,dej přednost v jízdě“. Občané si nepřejí zrcadlo v ulici Horní
Úlehla u výjezdu z ulice Dolní Úlehla – hlavní problém s rozhledem způsobují popelnice na
tříděný odpad. Popelnice na tříděný odpad v ulici Horní Úlehla navíc zastiňují hydrant, který
je tak nedostupný v případě potřeby. Problém s občany, kteří nemají trvalé bydliště
v Droždíně a jezdí vyhazovat odpad do tříděných popelnic. Dále byl řešen požadavek na
instalaci dopravního zrcadla na křižovatku Horní Úlehla s ulicí Vítězství a požadavek na
řešení výjezdu ze zahrad v ulici Dolní Úlehla. Občané se dotazovali na vybudování radaru
v ulici a na zpřístupnění hřiště pro veřejnost, situaci kolem východní tangenty a cyklostezky –
KMČ všechny body, řeší a nové podněty předá na MMOl. KMČ bude občany následně
informovat o stavu jejich podnětů, stížností a připomínek
Petice pro zachování stávající komunikace mezi MČ Chválkovice a Samotíšky –
Ing. Hainc petici dne 9. 7. 2018 stáhl z obchodů a předal na zpracování pro podání
na jednání pro Radu města Olomouce
TSMO a úklid Droždína – KMČ projednala situaci s dojezdem pracovníků TSMO za účelem
úklidu po přívalových deštích. Do ulic Myslivecká, Arnoldova po nahlášení nepřijeli.
Ing. Hainc pozve pracovnici TSMO na příští jednání KMČ za účelem projednání úklidů v MČ
Nový nátěr prvků a laviček na dětském hřišti – probíhá nátěr prvků a laviček na dětském
hřišti v ulici Pplk. Sochora
Opravy vozovky – v ulici Na Kopci byl opraven živičný povrch komunikace a výtluky, byly
opraveny některé výtluky v ulici U Cihelny u bytových domů, proběhla oprava vozovky v ulici
Jesenická, oprava recyklátem v ulici Myslivecká, oprava recyklátem v ulici Jesenická a Dolní
Úlehla, došlo k úpravě místa pro přesun popelnic na tříděný odpad v ulici Gagarinova,
proběhla oprava dlažebních kostek u krajnice v ulici Vítězství, oprava živice v ulici
Elišky Junkové, oprava živice a obrubníků v ulici Hany Kvapilové – Aldova
Opravy chodníků – v ulici Aldova byl opraven horní úsek chodníku, v ulici Vítězství byla
opravena část chodníku
Výdaje – tisk zápisů do vývěsek 79 Kč
Problém s lovením ryb v rybníce nad hasičskou zbrojnicí – KMČ projednala návrh na
řešení problému lovení ryb a nevracení je zpět pro další chytání zvláště pro místní děti nebo
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pro děti, které jsou v Droždíně na prázdninách. Ing. Hainc připraví ,,Výzvu občanům“
pro chytání ryb v rybníce
Pivní slavnosti – dne 21. 7. 2018 proběhnou pivní slavnosti na hřišti na Dolních Úlehlách
Oslavy SDH Droždín – dne 4. 8. 2018 proběhnou oslavy 125 let od založení SDH Droždín
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a opravách v Droždíně v měsíci červenci
2018. Informace jsou ve vývěsce v ulici Gagarinova nebo na webových stránkách
Diagnostika komunikace v ulici Vítězství – KMČ obdržela od MMOl odboru správy
městských komunikací a MHD výsledky diagnostiky komunikace v ulici Vítězství. Ing. Hainc
byl diagnostiku konzultovat s p. Šulcem z MMOl odboru správy městských komunikací
a MHD. Dle sdělení MMOl z výsledků vyplývá, že komunikace je na většině míst v dobrém
technickém stavu. Informace jsou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2, která je
zveřejněna na ulici Gagarinova pod školou
a na webových stránkách
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin. Celá diagnostika bude
k dispozici k nahlédnutí na detašovaném pracovišti MMOl v Droždíně v úřední hodiny
od 1. 8. 2018 do konce 30. 9. 2018. Ing. Hainc po konzultaci s MMOl navrhne umístění
diagnostiky také do obchodu v ulici Vítězství, aby si všichni dotčení občané mohli závěry
z provedené diagnostiky podrobně přečíst
Požadavek na prodloužení vodovodního řadu – KMČ obdržela od p. Spurného
požadavek na prodloužení vodovodního řadu v ulici Turečkova. Ing. Hainc poskytl
p. Spurnému informace od MMOl týkající se požadavku na vodovodní řad
Změny Jízdních řádů od 1. 9. 2018 – KMČ obdržela od MMOl odboru správy městských
komunikací a MHD změny, které Rada města Olomouce projednala dne 19. 6. 2018. Změna
se týká autobusu č. 15 dle požadavků občanů na vracení spojů zpět přes Droždín po 20:00
hodině
Objednávka – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a informací objednávku
na opravu živice v ulici Jesenická za 36 000 Kč, objednávku na opravu živice a obruby v ulici
PPlk. Sochora a Aldova za 14 100 Kč, objednávku na opravu živice a obruby u kontejnerů
v ulici Gagarinova za 20 200 Kč
Požadavek na opravu části vjezdu v ulici Horní Úlehla – KMČ obdržela od p. Večeřu
fotodokumentaci s požadavkem na opravu části vjezdu spojující chodník v ulici. Ing. Hainc
požadavek předá na MMOl odbor správy městských komunikací a MHD
Vandalizmus – KMČ obdržela od manželů Zedníkových fotodokumentaci jejich plotu, který
vandalové pokreslili. Ing. Hainc doporučil manželům Zedníkovým obrátit se v této věci na
PČR ve Velké Bystřici. KMČ nechá upozornění před vandaly malující po zdích vyhlásit
veřejným rozhlasem. Ing. Hainc informoval, že vandaly se podařilo eliminovat v roce 2015,
kdy se po jejich činech opět místa, která byla veřejná, přetírala a vracela do původního
stavu. Po delší době došla vandalům trpělivost a s nezákonnými malůvkami v Droždíně
přestali. Manž. Zedníkovi žádají kamerový systém, informovat na nástěnkách a v rozhlase
Požadavek na opravu nebo přesunutí poškozeného sloupu v ulici U Cihelny – KMČ
obdržela od p. Voráče požadavek na opravu nebo přesunutí sloupu veřejnou rozhlasu v ulici.
Ing. Hainc podá požadavek na prošetření stavu sloupu veřejného rozhlasu
Poptávka po pozemku – KMČ obdržela dotaz od pí. Mereničové zda se v Droždíně
prodávají pozemky. KMČ odkáže pí. Merenčíkovou na stavební úřad MMOl
Žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví SMOl – KMČ
obdržela od MMOl odboru majetkoprávního žádost pí. Slišové, která žádá o pacht části
pozemku parc. č. 393/3 ostatní plocha o výměře 28m2 v k. ú. Droždín. KMČ projednal žádost
a souhlasí s pachtem (6pro/ 0 proti/ 0 zdržel se)
6. Požadavky hostů
p. Utíkal – informoval KMČ o umístění hydrantu, který se řešil na místním šetření v ulici
Horní Úlehla 26. 6. 2018 pod popelnicemi na tříděný odpad, který je v případě potřeby
nepřístupný, dále podal požadavek na přesun popelnic v ulici Horní Úlehla, upozornil
na chybějící značení ,,stop“ v ulici Dolní Úlehla na místo navrhovaného dopravního zrcadla
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v ulici Horní Úlehla, a upozornil na chybějící svodidla v ulici Vítězství – KMČ chybějící
svodidla dlouhodobě řeší. Dále navrhl změnu osazení druhu květin na zastávkách MHD –
Ing. Hainc zajistí jiný druh květin pro další vegetační období. P. Utíkal, vznesl dotaz
na chybějící stromy v ulici Dolní Úlehla. KMČ řeší možnou výsadbu i v horní části ulice.
Ing. Hainc řeší na MMOl odboru životního prostředí dosazení původní zeleně, která byla při
vedení inženýrských síty vykácena
p. Kőnig – informovali KMČ, že stále neprobíhá sečení ostrůvku u MHD. Ing. Hainc zašle
místo, kde neprobíhá sečení na MMOl odbor životního prostředí. P. Kőnig informoval KMČ o
rozpadajícím se chodníku v ulici Horní Úlehla a o propadlé vozovce, která se řešila na
místním šetření v ulici Horní Úlehla 26. 6. 2018 po opravě hydrantu. Ing. Hainc byl na místě
s pracovníkem Správy silnic Olomouckého kraje. Ing. Hainc věc projedná se zástupci MMOl
odboru správy městských komunikací a MHD. Dále se p. Kőnig informoval, kolik metrů
chodníků se v Droždíně opravuje
7. Nové požadavky
Požadavek na Na Příhonu – KMČ žádá o informaci se stávající situací z přípravou opravy
komunikace v ulici Na Příhonu
Požadavek na dopravní značení v ulici Myslivecká – KMČ žádá dle požadavků občanů
umístění dopravní značky ,,zákaz stání“ do křižovatky v ulici Myslivecká z důvodu problémů
s průjezdem automobilů zajišťující svoz komunálního odpadu a z důvodů bezpečnosti
Požadavek na umístění dopravního značení – KMČ dle požadavků občanů žádá
prověření možnosti umístění dopravního značení ,,stop“ na výjezdu z ulice Dolní Úlehla
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
6. 8. 2018 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17
10. Jednání bylo ukončeno v 18:30 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
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Příloha č. 2
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