KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 3. 9. 2018
Zápis č. 9
1. Jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bylo zahájeno v 18:20 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 6. 8. 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. Stejskal
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: p. Prášil, p. Culek
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Pelikán
Hosté dle prezenční listiny: p. Ondřej Pražák, pí. Hana Ženožičková
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 6. 8. 2018
Splněno
4. Jednání KMČ .
Návrh rozpočtu na rok 2019 – Ing. Hainc zaslal za KMČ návrh investic na MMOl odbor
vnějších vztahů a informací a na odbor investic. Návrh investičního záměru je 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.
Dle požadavku odboru investic byly podány dva návrhy investičního záměru: 1. Přechod pro
chodce v ulici U Cihelny, Gagarinova, Pplk. Sochora a vybudování zpomalovacích ostrůvků.
2. Myslivecká, Droždín – komunikace
KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE PROBĚHNOU
V DROŽDÍNĚ 5. – 6. 10. 2018 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE, GAGARINOVA 19
(volební okresek č. 83)
Společné jednání k východní tangentě, petici, zachování stávající komunikace – dne
17. 8. 2018 proběhlo společné jednání městských částí Droždín, Lošov, Svatý Kopeček,
Chválkovice a obcí Samotíšky a Tovéř. Za KMČ Droždín Ing. Hainc, dále za další městské
části Ing. Preč, p. Prášil, Ing. arch. Pejpek, starosta obce Samotíšky Ing. Gloser a starosta
obce Tovéř p. Majer. Na jednání se řešila stávající situace po jednání Rady města
Olomouce. Zúčastnění se dohodli na vypracování zprávy petentů pro Zastupitelstvo města
Olomouce. Dále se dohodla příprava veřejné diskuse pro zachování stávající komunikace
mezi obcí Samotíšky a městskou částí Chválkovice. Petenti (členové petičního výboru pro
zachování stávající komunikace mezi obcí Samotíšky a Chválkovice) pozvou všechny členy
Rady města Olomouce, předsedy zastupitelských klubů, ředitele Ředitelství silnic a dálnic
k diskusi a projednání stávající situace kolem východní tangenty a také všechny občany,
kteří mají o diskusi zájem. Termín diskuse bude zveřejněn na vývěsce. Veřejná diskuse
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proběhne v sokolovně v městské části Chválkovice. Občané nemají informace od Ředitelství
silnic a dálnic o přípravě stavby tangenty. Ing. Hainc informoval senátora
MUDr. Kantora, Ph. D. o proběhlém jednání a stavu petice. Následně se zúčastnění dohodli
na pokračování sběru podpisů pod petici pro zachování stávající komunikace. Petiční výbor
není proti východní tangentě. Petiční výbor je pro zachování stávající komunikace mezi obcí
Samotíšky a Chválkovice a hledání řešení, jak stávající propojení zachovat
Veřejné jednání k s občany bydlících na ul. Vítězství ve věci návrhu dopravního
omezení ulice osazením 4 retardérů – dne 3. 9. 2018 proběhlo veřejné jednání s občany,
kteří mají trvalý pobyt v ulici Vítězství. Zápis z veřejného jednání je součástí přílohy
č. 2 tohoto zápisu zveřejněného ve vývěsce v ulici Gagarinova pod školou a také
na
webových
stránkách
http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskychcasti/drozdin. Výsledkem jednání je, že občané souhlasí s omezením rychlosti na 30km/h.
Dále občané požadují informace o druhu, velikosti a materiálu, ze kterého by retardéry měly
být a jakou způsobují hlučnost. Návrh na umístění radaru pro měření rychlosti, úprava
navigačních značek na Svatý Kopeček. KMČ požadavky předá a projedná na MMOl odboru
koncepe a rozvoje a následně bude občany informovat
Výrobní výbor studie „Zázemí a cvičiště pro hasiče v Droždíně“ – dne 28. 8. 2018
proběhl výrobní výbor ohledně zpracované studie dětského hřiště a zázemí SDH Droždín,
které KMČ řešila na místním šetření v únoru a březnu 2018 a na podzim 2017. Za KMČ
se účastnil Ing. Hainc, p. Culek, dále zástupci MMOl odboru koncepce a rozvoje, památkové
péče, životního prostředí, ochrany obyvatel a zpracovatel studie. Na jednání byly
představeny 2 varianty řešení stávající situace. Zápis z výrobního výboru je součástí tohoto
zápisu v příloze č. 3 zveřejněného ve vývěsce v ulici Gagarinova pod školou a také
na webových stránkách http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin
Místní šetření ke komunikacím a chodníkům – v říjnu 2018 proběhne místní šetření
s p. Šulcem z MMOl z odboru správy městských komunikací a MHD k projednání
problematických míst a požadavků občanů, které KMČ řeší
Opravy kanálů a poklopů – Ing. Hainc zmapoval a zdokumentoval stav poklopů a kanálů
v ulici Vítězství, Horní Úlehla, U Cihelny, Gagarinova, následně vybrané kanály na opravu
projednal na MMOl odboru správy městských komunikací a MHD. KMČ vypracuje žádost na
vlastníky kanálových poklopů s požadavkem na jejich opravu
Veřejné osvětlení, místní rozhlas – Ing. Hainc prověří instalaci nové lampy v ulici U Cihelny
a stav řešení nahlášených sloupů místního rozhlasu
Údržba zeleně – Ing. Hainc nahlásil místa, kde nebyla prováděna pravidelná seč na MMOl
a projednal situaci kolem suchých stromů v Droždíně
Poplenice na tříděný odpad v ulici Horní Úlehla – Ing. Hainc projednal požadavky občanů
na přemístění popelnic na tříděný odpad z důvodu špatné viditelnosti z výjezdu z ulici Dolní
Úlehla a z důvodu umístění hydrantu pod kontejnery. Dle sdělení MMOl odboru životního
prostředí před umístěním kontejnerů došlo k prověření místa stání kontejnerů jak z pohledu
dopravního tak z protipožárního a kontejnery nebrání používání hydrantu ani výhledu řidiče
Tabulka s jízdními řády na ulici Gagarinova – KMČ projednala špatně namontovanou
tabulku s jízdními řády, občané musí vstupovat na trávník. KMČ podá požadavek
na přemontování – řeší Ing. Hainc, p. Stejskal
Vývěska na parte – KMČ projednala požadavky občanů na zřízení vývěsky na parte.
Ing. Hainc projedná možnosti zřízení speciální vývěsky na MMOl
Odložené odpadkové pytle po úklidu – KMČ řešila požadavky občanů na odložené
odpadkové pytle, které po úklidu zůstávají na různých místech Droždína – KMČ projedná
odkládání pytlů z pracovnicí TSMO pro Droždín
Výdaje – tisk zápisů do vývěsek 127 Kč
Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky - proběhnou v Droždíně
27. 10. 2018. KMČ na příštím jednání připraví program a probere přípravu s SDH Droždín
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a opravách v Droždíně v měsíci září
2018. Informace jsou ve vývěsce v ulici Gagarinova nebo na webových stránkách
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Cyklostezka Droždín – Bystrovany – Samotíšky – KMČ obdržela od Ing. Loserta z MMOl
informace, že Rada města Olomouce projednala 14. 8. 2018 smlouvu o spolupráci mezi obcí
Samotíšky, Bystrovany a městem Olomouc následně Zastupitelstvo města Olomouce
3. 9. 2018 tuto smlouvu schválilo. Stejný postup by nyní mělo provést zastupitelstvo obce
Bystrovany a Samotíšky
Konference k rodinné politice města – KMČ obdržela pozvání na 5. ročník konference
k rodinné politice města Olomouce, která se uskuteční 2. 10. 2018 ve velkém zasedacím
sále MMOl, ulice Hynaisova 10. KMČ nechá pozvání vyhlásit v místním rozhlase a informaci
vyvěsí do místních vývěsek
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví SMOI – KMČ
obdržela žádost o sdělení stanoviska k prodeji lesního pozemku parc. č. 1336/2 v k. ú.
Droždín o výměře 1592m2 a orná půda parc. č. 554/4 v k. ú. Svatý Kopeček o výměře
855m2. Žadatel COLBER INVEST FOND SICAV, a. s. žádá o prodej předmětných pozemků
v souvislosti s výstavbou rodinných domů. Pozemky se nacházejí v blízkosti ulice E. F.
Buriana a Kovařovicova na Svatém Kopečku. KMČ žádost projednala a nesouhlasí
s prodejem pozemku parc. č. 1336/2 v k. ú. Droždín (5 proti/ 0 pro/ 0 zdržel se). KMČ
nesouhlasí z důvodu toho, že u výše zmíněných pozemků se nachází potok Adamovka
(vodní zdroj, na který se vztahují pravidla dle stavebního zákona) a v blízkosti je také vodní
zdroj, který může být v budoucnu důležitým zdrojem vody pro Droždín a pro celé okolí.
Ing. Hainc řešil a projednával žádost také s předsedou KMČ Svatý Kopeček.
KMČ se vyjadřuje pouze k parcele č. 1336/2 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. 554/4 v k. ú. Svatý Kopeček vyjadřovat
nebude
Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací – KMČ obdržela do MMOl odboru
životního prostředí souhlas s provedením odbahnění nádrže ,,Dešťová zdrž na Adamovce“
v k. ú. Droždín u Svatého Kopečku u lesa. Udržovací práce budou obsahovat odbahnění dna
nádrže, úpravy břehů nádrže a rekonstrukci 3 dřevěných prahů z kulatiny a lomového
kamene na vodním toku nad zdrží
Odpověď petentům ,,Zachovejme tradiční silnici na Svatý Kopeček“ – Ing. Hainc
informoval členy KMČ a seznámil je s odpovědí p. náměstka primátora
RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. po pro projednání na Radě města dne 14. 8. 2018
Pozvánka na výrobní výbor studie „Zázemí a cvičiště pro hasiče v Droždíně“ – KMČ
obdržela pozvání na výrobní výbor studie ohledně zpracované studie dětského hřiště a
cvičiště pro hasiče, které KMČ řešila na místním šetření v březnu 2018. Výrobní výbor se
uskutečnil 28. 8. 2018
Požadavek na údržbu zeleně, upozornění na hranici pozemku a nefunkční sloup
veřejného osvětlení – KMČ obdržela od pí. Aleny Zimkové požadavek na skácení suchého
stromu naproti domu v ulici Dolní Úlehla 165/17, dále upozornila na uschlé stromy v ulici,
které vlivem suchého počasí uschly a upozornila na hranice pozmku, které vedou v blízkosti
sázených stromů. Dále upozornila, že nahlásila na TSMO požadavek na opravu nesvítícího
světla 7821, které nebylo opraveno. Ing. Hainc nahlási opravu světla na TSMO. Suché
stromy by měly být pokáceny na konci vegetačního období, následně by mělo dojít
i k ořezání větví, které zasahují do vozovky a brání k průjezdu automobilům
Pozvání a společenské setkání předsedů KMČ s vedením města – KMČ obdržela
pozvání na poslední oficiální společné setkání předsedů KMČ s vedením města
před komunálními volbami, které se uskuteční 7. 9. 2018, za KMČ se zúčastní Ing. Hainc
6. Požadavky hostů
pí. Ženožičková – informovala KMČ o špatně provedené opravě kanálů v ulici U Cihelny.
Ing. Hainc oznámí špatnou opravu na Správu silnic Olomouckého kraje a požádá o nápravu
Pí. Ženožičková vznesla dotaz na opravu krajské komunikace v Droždíně. KMČ každý rok
žádá o opravu komunikace v Droždíně, v letošním roce byla opět provedena pouze oprava
výtluků na požadavky KMČ. KMČ chce svolat jednání se zástupci Olomouckého kraje
k situaci se silnicí v Droždíně. Dále podala požadavek na úpravu některých spojů MHD,
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které špatně navazují. KMČ předá požadavky na MMOl odbor správy městských komunikací
a MHD k možné úpravě spojů MHD a následně bude informovat občany
7. Nové požadavky
Požadavek na prověření parkování automobilů nad Droždínem – KMČ žádá dle
požadavků občanů prověření místním šetřením parkování vozidel na travnaté ploše směrem
,,K Boru“ k chatové oblasti
Požadavek na zřízení lavičky v ulici Horní Úlehla – dle požadavku KMČ z loňského roku
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
1. 10. 2018 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17
10. Jednání bylo ukončeno v 19:45 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. Příloha
Příloha č. 1
Název investičního záměru *

Přechod pro chodce v ulici U Cihelny, Gagarinova, Pplk. Sochora a vyudování zpomalovacích ostrůvků

Zpracování studie a projektové dokumentace a zajištění následných stupňů vybudování přechodů pro chodce v
ulici PPlk. Sochora, vyřešení dopravní situace u křižovatky mezi ulicemi U Cihelny, Gagarinova a Pplk. Sochora.
Dlouhodobě neřešená siturace. Hrozí kolize s chodci a automobily. Stávající přechod dlouhý více jak 12 metrů
Stručný popis Investičního záměru (popis a výčet
bez ostrůvků. Nebezpečí zvláště pro přecházející děti a seniory. Měly by být odstraněny i určité dopravní
klíčových aktivit, výstupy projektu) *
závady, vyplývající z postupného připojování bočních ulic okolo křižovatky. PD by měla řešit celkové
urbanisticko-dopravní řešení vymezeného území s cílem zkvalitnění vyřejného prostoru a zvýšení bezpečnosti
pěších, cyklistů i přepravovaných osob ve vozidlech. V místě je bezprostřené ohrožení chodců.

Typ investičního záměru *

Investice
Oprava nad 2 mil. Kč

Celkové předpokládáné náklady v Kč*

Na přípravu - projektová dokumentace DUR, DPS, …, dokumentace pro podání
žádosti, atd.) *

480 000,00 Kč

Na realizaci
Předpokládané období reaizace *

3 600 000,00 Kč

1.1.2019 - 12.12.2019

Stupeň rozpracovanosti / připravenost (studie, IZ,
v roce 2009 byla vypracována studie křižovatky, od té doby nebylo nic kromě drobných oprav komunikace
příslušný stupeň projektové dokumentace,
SSOK. KMČ poslední 3 roky žádá o urychlené řešení této nebezpečné části komunikace
výběrová řízení, uzavřená smlouva, …) *
Katastrální území
Lokalizace investičního záměru

k.ú.Droždín

Dotčené pozemky a budovy v majetku
nejsou, komunikace spadá do správy Silnic Olomouckého kraje
SMOl
Dotčené pozemky a budovy v majetku
Olomoucký kraj
třetích osob

Předkladatel / Realizátor investičního záměru

předseda KMČ/ KMČ č. 2 Olomouc-Droždín

Kontakt na zodpovědnou osobu*

Jméno a příjmení
Rostislav Hainc
e-mail
rostislav.hainc@gmail.com
telefon
723 644 458
Plnění podmínek majitelů pozemků, které PD bude muset řešit - elektrické vedení. Na pozemku se nachází
plyn, voda, kanalizace, voda, elektrické vedení. Stromy se v blízkosti realizace stavby nenachází. Parcela č.
100/10 a parcela č. 100/13 a 71/13 v k. ú. Droždín

Poznámka
* povinná pole k vyplnění
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Název investičního záměru *

Myslivecká, Droždín - komunikace

Požadujeme realizaci stavby komunikace v ulici Myslivecká, PD je zpracována a vše je připraveno k realizaci.
Stručný popis Investičního záměru (popis a výčet
Stav stávající komunikace nevyhovuje pro současnou dopravní obslužnost ulice. Stávající komunikace se drolí a
klíčových aktivit, výstupy projektu) *
je splavována přívalovými dešti.
Typ investičního záměru *

Investice
Oprava nad 2 mil. Kč

Celkové předpokládáné náklady v Kč*

Na přípravu - projektová dokumentace DUR, DPS, …, dokumentace pro podání
žádosti, atd.) *

0,00 Kč

Na realizaci
Předpokládané období reaizace *

2 000 000,00 Kč

3.3.2019 - 10.10.2019

Stupeň rozpracovanosti / připravenost (studie, IZ,
příslušný stupeň projektové dokumentace,
Zpracovaná projektová dokumentace
výběrová řízení, uzavřená smlouva, …) *
Katastrální území
Lokalizace investičního záměru

k. ú. Droždín

Dotčené pozemky a budovy v majetku
ne
SMOl
Dotčené pozemky a budovy v majetku
ano, řeší se
třetích osob

Předkladatel / Realizátor investičního záměru

předseda KMČ/KMČ č. 2 Olomouc - Droždín

Kontakt na zodpovědnou osobu*

Jméno a příjmení
e-mail
telefon

Rostislav Hainc
rostislav.hainc@gmail.com
723644458

Poznámka
* povinná pole k vyplnění
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Příloha č. 2

Zápis z veřejného jednání s občany bydlících na ul. Vítězství ve věci návrhu
dopravního omezení ulice osazením 4 retardérů ze dne 3.9. 2018
Přítomni občané: viz prezenční listina
Přítomni za KMČ: Ing. Bc. Hainc, p. Stejskal

1. Zahájení veřejného jednání
Jednání zahájil v 17:00 hodin předseda KMČ Droždín Ing. Bc. R. Hainc a seznámil
přítomné s programem a informoval o stávající situaci a krocích, které byly provedeny
před tímto veřejným jednáním k dopravní situaci v ulici Vítězství a co je smyslem
dnešního veřejného jednání.
2. Diskuse:
Ing. Klučka
Studie je celkově nevyhovující, komunikace je sběrná, nemůže sloužit jako tranzitní
silnice, silnice pro daný provoz nevyhovuje směrově, šířkově a příčným sklonem.
Vjezd na ul. Mysliveckou je v nevyhovujícím sklonu, retardéry pro rychlost 30 km/h
nejsou vhodné ve vztahu ke stavu komunikace –příčný sklon, svedení vody
k nemovitostem, hlučnost, zda mohou být retardéry umístěny šikmo, jaký typ
retardéru. V kraji komunikace nutno vyměnit ,,žlabovky“ a osadit nové obrubníky pro
odvod vody. Při poslední opravě se celá silnice zvedla o cca 10 cm.
p. Langrová
Kdyby byla východní tangenta, jak by se jezdilo na Kopeček? Co by stál retardér?
Ing. Hainc
Informoval zúčastněné o aktuální situaci k východní tangentě.
p. Alimi
Celkově je ulice Vítězství nebezpečná komunikace, proč by tam měl být „tranzit,“
„Je to dálnice“
p. Macek
Rozhodující pro tuto ulici je rychlost a frekvence dopravy.
Navrhuje umístění návěstních tabulí v dostatečných vzdálenostech (příklad Macocha)
Umístění stacionární kamery s měřením rychlosti
p. Sviták
Nebude se vyjadřovat ústně, jen písemně. Je pro ,,30“ km/h. Dotaz na hlučnost
retardéru a jaký druh retardéru by se montoval?
Navrhuje stacionární kamery a měření rychlosti se zpoplatněním.
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3. Závěr diskuse:
Naprostá většina přítomných je pro zónu „30“ km/h, otázka na retardéry (jaký typ,
hlučnost, materiál, …). Návrh na osazení značky průjezd zakázán, návěstní tabule,
měření rychlosti stacionárními kamerami.
Ing. Hainc poděkoval všem za účast na veřejném jednání. KMČ bude občany
informovat o probraných bodech a požadavcích, které vyplývají z dnešního veřejného
jednání.
Jednání bylo ukončeno v 18:20 hodin
V Olomouci – Droždíně 3. 9. 2018
Zapsal: Václav Stejskal
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