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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín  
ze dne 6. 8. 2018 

Zápis č. 8 
 

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 10. 7. 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. Příloha 
 

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

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 10. 7. 2018 
Splněno 
 

4. Jednání KMČ .  
Návrh rozpočtu na rok 2019 – KMČ se zabývala a projednala návrhy investičních záměrů 
v Droždíně na rok 2019. KMČ vychází z požadavků občanů a z požadavků, které 
předkládala v předchozím roce, a nebyly zrealizovány. Ing. Hainc zpracuje projednané 
návrhy KMČ a zjistí situaci s projektovou dokumentací a přípravou jednotlivých návrhů  
a do 27. 8 2019 zašle na MMOl odbor investic a odbor vnějších vztahů a informací 
zpracované šablony a návrhy plánu investic. Návrhy budou zveřejněny v následujícím zápise 
KMČ v září 2018 
Veřejné jednání k ulici Vítězství – KMČ žádá všechny občany, kteří mají trvalé bydliště 
v ulici Vítězství, aby se zúčastnili dne 3. 9. 2018 v 17:00 hodin veřejného jednání 
v areálu Mateřské školky v Droždíně na ulici Gagarinova. Bude se projednávat návrh  
a případný souhlas občanů s umístěním retardérů v ulici Vítězství viz. příloha tohoto zápisu 
Společné jednání k východní tangentě, petici, zachování stávající komunikace – dne 
17. 8. 2018 proběhne společná schůzka předsedů a dalších členů KMČ Droždín, Lošov, 
Radíkov, Svatý Kopeček a zástupců obce Samotíšky, na OÚ v Samotíškách. Informace o 
projednávaných bodech ze společného jednání bude zveřejněno v příštím zápise KMČ v září 
2018 
Údržba zeleně – KMČ projednala požadavky občanů (místa, kde se neprovádí pravidelná 
seč i místa, kde se tráva seká). Ing. Hainc zjistí vlastníka ploch, kde není prováděna seč,  
a v případě, že patří SMOl, osloví MMOl odbor životního prostředí s žádostí o zařazení  
do plánu seče a čištění plevele 
Propadlá komunikace v ulici Jesenická – KMČ se zabývala požadavkem občanům,  
kteří nahlásili propadlou komunikaci. Ing. Hainc podá požadavek na opravu 
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Řešení situace s opravou komunikace a chodníku – KMČ se zabývala havarijním stavem 
propadlého chodníku v ulici Jesenická a opravou komunikace v ulici Na Příhonu. KMČ bude 
občany informovat o probíhajícím řešení situace – řeší Ing. Hainc, p. Prášil  
Problematika s odkládáním odpadu pro chataře na ,,Staré cestě“ nad Droždínem – 
KMČ se zabývala problémem rozházených odpadků u místa pro ukládání odpadu. KMČ 
provede místní šetření a následně navrhne řešení stávající situace  
Návrh nové komunikace do ZOO dle územního plánu a návrh studie parkování u obce 
Samotíšky – KMČ projednala a zabývala se návrhem dle územního plánu města Olomouce, 
kde se výhledově počítá s návrhem komunikace k zoologické zahradě na Svatém Kopečku 
ze silnice směrem k Radíkovu. Dále KMČ projednala a zabývala se návrhem studie 
parkoviště u obce Samotíšky. Výše zmíněné návrhy se nachází v k. ú. Droždín 
Oprava výtluků na krajské komunikaci – byla provedena oprava výtluků a rozbité vozovky 
v ulici U Cihelny 
Nové odpadkové koše – byli nainstalovány nové odpadkové koše v ulici Gagarinova,  
U Cihelny, Dolní Úlehla  
Nová vpusť – v ulici U Cihelny byl vybudován nový propustek pro zachycení vody  
při přívalových deštích 
Výdaje – tisk zápisů do vývěsek 265 Kč, značkovací sprej na schody v ulici Jesenická,  
Horní Úlehla 550 Kč, květiny na pomníky na oslavy 125. výročí SDH Droždín 1022 Kč 
Problém s dlouho trvajícím suchem – KMČ vyhlásí v místím rozhlase nebezpečí vzniku 
požárů a požadavek, aby občané nebrali vodu z rybníka v ulici Gagarinova z důvodu ochrany 
ryb v rybníce. Ing. Hainc osloví SDH Droždín s požadavkem o prokysličení vody v rybníce. 
Občané mají možnost brát vodu z veřejných studní, které byly v předchozích letech opraveny 
Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky -  proběhnou v Droždíně 27. 10. 
2018 
 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a opravách v Droždíně v měsíci srpnu 
2018. Informace jsou ve vývěsce v ulici Gagarinova nebo na webových stránkách  
Petice ulice Vítězství – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a informací 
Usnesení petice ulice Vítězství, Důvodovou zprávu a návrh na umístění mobilních retardérů 
v ulici Vítězství. Rada města Olomouce uložila KMČ zajistit požadované souhlasy dotčených 
obyvatel dle návrhu, který připravil odbor koncepce a rozvoje MMOl. KMČ požádá o zaslání 
celého znění petice. (Pozn. V roce 2016 KMČ podávala návrh na umístění retardérů. Bylo 
zamítavé stanovisko ze strany MMOl). KMČ svolává na 3. 9. 2018 na 17:00 hodin veřejné 
jednání k této záležitosti a žádá všechny občany, kteří mají trvalé bydliště v ulici 
Vítězství, aby se na jednání dostavili do místnosti detašovaného pracoviště MMOl do 
místnosti KMČ v areálu mateřské školy v Droždíně v ulici Gagarinova. Ing. Hainc pozve 
dotčené občany na jednání. Dále KMČ pozve občany místním rozhlasem. Usnesení, 
Důvodovou zprávu a návrh umístění retardérů jsou součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu 
zveřejněného ve vývěsce v ulici Gagarinova pod školou a také na webových stránkách 
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin 
Cyklostezka Samotišky-Droždín-Bystrovany – Smlouva o spolupráci – KMČ obdržela 
od MMOl odboru Koncepce a rozvoje od p. Ing. Loserta (cyklokoordinátora MMOl) 
zpracované materiály do Rady města Olomouce na 14. 8. 2018 Smlouvu o spolupráci při 
přípravě integrovaného projektu ,,Cyklistická stezka Samotišky-Droždín-Bystrovany“. Dále 
bylo přiloženo usnesení, zařadit do rozpočtu města Olomouce v roce 2019 položku  
na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro cyklostezku v k. ú. Droždín 
Návrh rozpočtu na rok 2019 – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a informací 
žádost o zaslání požadavků do plánu investic na rok 2019. KMČ věc projednala a připraví 
návrh investičních záměrů v Droždíny. Ty budou zveřejněny v zápise KMČ v září 2018 
Odpověď na požadavek KMČ na umístění retardéru v ulici U Cihelny u bytových domů 
-  KMČ obdržela od MMOl odoboru vnějších vztahů a informací požadavek na zaslání  
a zdůvodnění požadavku se zákresem místa umístění. Ing. Hainc připraví zprávu  
se zdůvodněním a zákresem, následně zašle na odbor koncepce a rozvoje MMOl  
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Odpověď na požadavek KMČ dopravního značení ,,zóna 30km/h“ – KMČ obdržela  
od MMOl odboru vnějších vztahů a informací vyjádření odboru koncepce a rozvoje MMOl, 
který zpracuje návrh dopravního značení a poté požádá o jeho stanovení v ulicích 
Bukovanská, K Dolečku, Na Padělkách  
Požadavek na poskytnutí příspěvku pro účastnice/cvičenky XVI. všesokolského sletu 
– KMČ obdržela od pí. Hájkové žádost o poskytnutí finančního příspěvku  
pro účastnice/cvičenky všesokolského sletu v Praze ve dnech 5. – 6. 7. 2018 v Praze.  
KMČ žádost projednala se zamítavým stanoviskem  
Czech Cykling tour 2018 – KMČ obdržela od organizačního týmu informaci o průjezdu 
cyklistického pelotonu přes MČ Droždín dne 10. 8. 2018 v době od 12:42 do 12:43 hodin 
Žádost o vyhlášení – pí. Handlová ze společnosti T-Mobile zaslala žádost o vyhlášení 
v místním rozhlase  
 

6. Požadavky hostů 
 

7. Nové požadavky 
Požadavek na znění petice k ulici Vítězství k veřejnému projednávání s občany – KMČ 
žádá o poskytnutí celého znění Petice k ulici Vítězství, neboť KMČ nebyla s Peticí řádně 
seznámena  
Požadavek na opravu radaru – KMČ žádá opravu informativního radu v ulici Horní Úlehla  
Požadavek na přeměření komunikace spojující ulici Dolní Úlehla a U Cihelny – KMČ 
opětovně žádá proměření cesty spojující zmíněné ulice z důvodu bezpečnosti a také 
možnosti vychýlení cesty ze své původní trasy  
 

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 
3. 9. 2018 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 19:15 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) 

mailto:drozdin.eu@gmail.com
mailto:rostislav.hainc@gmail.com
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin
http://www.drozdin.eu/
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11. Příloha  
 

Příloha č. 1 
 

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE 
 

 

 

Předkládá: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Okruh zpracovatelů: odbor koncepce a rozvoje 
Zpracoval: Ing. Marek Černý, vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

Ing. Martin Luňáček, vedoucí oddělení 
 

 
Předkládáno jako bod programu: 14.  

 
 

ZPRÁVA 
 

pro schůzi Rady města Olomouce, konanou dne 18. 7. 2018 
 

Název bodu: Petice ul. Vítězství 
 
 
 

Návrh na usnesení: 
 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 
2. ukládá 
odpovědět petentům dle důvodové zprávy 

T: 14. 8. 2018 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 
3. ukládá 
OVVI zajistit prostřednictvím KMČ potřebné souhlasy dle závěru důvodové zprávy 

T: 18. 9. 2018 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Důvodová zpráva pro jednání  RMO 18. 7. 2018 
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  Petice ul. Vítězství – omezení průjezdu  

 

 

1. Úvod 
 

Dne 20.6.2018 obdržel primátor města doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., petici podle § 1 zákona č. 

85/1990 Sb., o právu petičním, ve věci „požadavku na omezení průjezdu a zvýšení bezpečnosti 

v ulici Vítězství v Olomouci - Droždíně“ (příloha č. 1). Petice je podepsána 83 občany bydlícími 

v Olomouci - Droždíně. Přípravou materiálu pro jednání RMO byl pověřen náměstek primátora RNDr. 

Aleš Jakubec, Ph.D. včetně následného zajištění odpovědi petentům v zákonné lhůtě. 

  

Petici podal:  

Pan Fethi Alimi, Vítězství 8, Droždín, 779 00 Olomouc 

 

2. Požadavky petentů 
 

Část textu citovaného z petice: „Navrhujeme a apelujeme na naše spoluobčany, aby podpořili snahu o 

dosažení bezpečnosti této lokality, a to buď zákazem průjezdu touto oblastí, omezením rychlosti nebo 

vytvořením obytné zóny v této ulici.“ 

3. Stanovisko OKR  
 

Na základě podnětu občanů bydlících v ulici Vítězství ve věci silného provozu ve výše uvedené ulici 

byl OKRem proveden monitoring dopravy v týdnu 27.6. – 3.7.2018. Výsledky provedeného 

monitoringu dopravy svými počty korespondují s měřením provedeným prosinci 2015. V uplynulém 

období nedošlo k navýšení počtu projíždějících vozidel, pouze ke snížení počtu průjezdu středních a 

těžkých nákladních vozidel. Prokazatelně však dochází v obou směrech jízdy ulicí Vítězství 

k překračování nejvyšší povolené rychlosti.  

 

Ulice Vítězství je zařazena jako místní komunikace III. třídy a je tedy sběrnou komunikací určenou 

k připojení nemovitostí v lokalitě na síť komunikací vyšší třídy. Na základě získaných výsledků 

měření OKR navrhne změnu dopravního režimu v ulici Vítězství. Z důvodu bezpečnosti provozu nelze 

vyhovět požadavku petentů na osazení dopravního značení „obytná zóna“. Pro označení ulice 

dopravní značkou  „obytná zóna“ by bylo nezbytně nutné realizovat projekt stavební úpravy 

komunikace odpovídající požadavkům zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a technických podmínek TP 103 pro oblast obytné zóny.   

 

Návrh úpravy provozu a zajištění jeho bezpečnosti spočívá v návrhu osadit celou oblast souvisejících 

místních komunikací (Vítězství, Arnoldova, Myslivecká, Jesenická, Elišky Junkové a V Rynkách) 

dopravním značením  „zóna 30“ a umístěním montovaných zpomalovacích prahů na místní 

komunikaci ulici Vítězství tak, aby účinně zpomalovaly průjezd vozidel.  

 

Po zpracování návrhu dopravního značení, jeho projednání dotčenými úřady (DI-Policie ČR, vlastník 

komunikace) bude stanoveno dopravního značení na výše uvedené místní komunikaci silničním 

správním úřadem formou opatření obecné povahy (OOP).  

 

OKR předpokládá, že omezením nejvyšší povolené rychlosti v celé zóně výše uvedených ulic a 

osazením zpomalovacích prahů by mělo být dosaženo snížení rychlosti průjezdu a také snížení počtu 

vozidel projíždějících ulicí Vítězství.  
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Na závěr ještě poznámka k požadavku na vymazání ul. Vítězství z navigačních softwarů a aplikací. 

Jelikož se jedná o veřejně přístupnou komunikaci nelze dle zákona o pozemních komunikacích 

bezdůvodně nikomu omezit provoz na ni a tudíž ani nikomu zamezit v nabídce trasy přes uvedenou 

ulici prostřednictvím navigačních aplikací. 

4. Závěr 
 

Instalaci zpomalovacích prahů ovšem OKR doporučuje podmínit získáním souhlasů zejména majitelů 

nemovitostí, které budou touto instalací bezprostředně dotčeni. Osazením zpomalovacích prahů dojde 

k lokálnímu zvýšení hluku a vibrací a již v minulosti opakovaně nastala situaci, kdy po realizaci 

tohoto opatření následně občané požadovali navrácení do původního stavu.   

 

Na základě výše uvedeného OKR doporučuje petentům vyhovět a řešit ulici Vítězství jako zónu 

s omezenou nejvyšší povolenou rychlostí vozidel  a znesnadněním průjezdu pomocí 

zpomalovacích prvků.  

 

RMO ukládá náměstku primátora RNDr. Aleši Jakubcovi, Ph.D. odpovědět petentům dle 

přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

 

RMO ukládá OVVI prostřednictvím KMČ zajistit požadované souhlasy dotčených obyvatel dle 

návrhu, který připraví OKR. 
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