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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín  
ze dne 1. 10. 2018 

Zápis č. 10 
 

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 3. 9. 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. Filipcová, Mgr. Lochmanová,  
p. Stejskal 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. arch. Daněk, p. Prášil, p. Culek,  
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Pelikán 
Hosté dle prezenční listiny: pí. Alena Dudešková, pí. Jana Trávníčková, p. Aleš Trávníček, 
pí. Věra Žáčková, p. Jiří Žáček, pí. Alena Tichá, p. Tomáš Tichý, p. Emil Kőnig 
 

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

4. Jednání KMČ .  
Veřejné jednání k východní tangentě – Ing. Hainc informoval KMČ o veřejném jednání, 
které se konalo 18. 9. 2018 v sokolovně ve Chválkovicích k situaci kolem východní tangenty 
a zachování stávající komunikace mezi obcemi Samotíšky a městkou částí Chválkovice.  
Na jednání vystoupili zástupci města Olomouce, památkového úřadu, zástupce městských 
částí, zástupci petičního výboru a veřejnost. Na jednání došlo ke shodě zachovat stávající 
komunikaci a věc řešit. KMČ Droždín věří, že toto stanovisko vydrží všem zúčastněným  
i po volbách. KMČ Droždín bude o dalších postupech občany včas informovat 
Vjezd do obce, zákazové značení těžkým vozidlům – KMČ řešila problematiku se stále 
chybějícím dopravním značením na kruhových objezdech v obci Samotíšky a Bystrovany, 
kde chybí zákazové značení vjezdu vozidel těžších více jak 19 tun do Droždína. KMČ žádá  
o okamžité řešení situace z důvodu bezpečnosti. Dopravní značení je pouze u mostu v ulici  
U Cihelny a Pplk. Sochora 
Oprava komunikací a chodníků – během měsíce října proběhne místní šetření v Droždíně 
s p. Šulcem z MMOl odboru správy městských komunikací a cest, na kterém se budou řešit 
požadavky, které KMČ obdržela od občanů i během místních šetření  
KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE PROBĚHNOU  
V DROŽDÍNĚ 5. – 6. 10. 2018 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE, GAGARINOVA 19  
Vyřešení situace s návrhem retardérů v ulici Vítězství – KMČ projednala možnosti  
a řešení situace v ulici Vítězství po minulém jednání s občany a následnými informacemi 
z MMOl obboru koncepce a rozvoje. KMČ během měsíce října a listopadu obešle všechny 
dotčené občany s informacemi, které požadovali na veřejném jednání týkající se retardérů  
a do konce listopadu 2018 bude KMČ požadovat od občanů jednotlivé písemné stanoviska, 
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zda budou s danými navrženými retardéry souhlasit či ne. Následně bude KMČ informovat 
MMOl odboru koncepce a rozvoje p. Holého, petenta p. Alimiho a všechny dotčené občany 
v ulici Vítězství o rozhodnutí občanů zda s navrženými retardéry souhlasí nebo ne 
Místní šetření ,,na Staré cestě“ nad Droždínem – KMČ provede 18. 10. 2018 místní 
šetření za účelem řešení situace s ukládáním odpadu chatařů nad vodárnou nad Droždínem 
Místní šetření v ulici V Rynkách – KMČ provedla místní šetření s dotčenými občany v ulici 
V Rynkách z důvodu problému s umísťováním popelnic při vývozu odpadu z ulice. Za KMČ 
se účastnil Ing. Hainc a Mgr. Lochmanová. Na místě se sjednal postup a návrh na 
umísťování popelnic pro vývoz odpadu. Ing. Hainc pozve na místo p. Swaczinu z MMOl 
odboru životního prostředí a projedná návrh řešení, tak aby nedocházelo k omezování 
pohybu a jízdy osob bydlící v ulici V Rynkách 
Požadavek na Správu silnic Olomouckého kraje a na Krajský úřad Olomouckého kraje 
– KMČ projednala stávající situaci kolem krajských komunikací v MČ Droždín. Vzhledem 
dlouho neřešené situaci a ke stále prováděným pouze dílčím opravám KMČ svolá jednání  
se zástupci Olomouckého kraje za účelem řešení stávající situace a možné opravy krajských 
komunikací v Droždíně  
Rušení nočního klidu a světelný smog – KMČ se zabývala stížnostmi občanů na rušení 
nočního klidu a na světelný smog z výrobny betonových dílů a tvárnic v obci Bystrovany. Ing. 
Hainc připraví dopis na zastupitelstvo obce Bystrovany a na MMOl odbor životního prostředí 
za účelem řešení stávající situace. Následně KMČ osloví okolní MČ zda také nezaznamenali 
stížnosti občanů na hluk a světelný smog 
Nelegální polepy na autobusových zastávkách – KMČ se zabývala nelegálním polepem 
autobusových zastávek v Droždíně. KMČ nahlásí nelegální polep na MPO –  
řeší Mgr. Lochmanová  
Problematika s využíváním veřejného prostranství – KMČ se zabývala problematikou 
využívání veřejných prostranstvích a nelegálních záborů za účelem odložení stavebního 
materiálu nebo dřeva. V některých ulicích např. Myslivecká, Jesenická občané nechávají 
uložený materiál, který může ohrozit projíždějící vozidla  
Nová lavička v ulic Horní Úlehla – dle sdělení MMOl odboru správy městských komunikací 
a MHD bude nová lavička nainstalována na jaře 2019 – řeší Ing. Hainc  
Výdaje – tisk zápisů do vývěsek 57 Kč, polička do mini knihovny na zastávce MHD 599 Kč 
KMČ dále projednala chystané výdaje do konce roku, tak aby mohlaf zaslat informace  
do konce října 2018 na MMOl odbor vnějších vztahů a informací  
Zimní údržba – členové KMČ dle potřeb občanů projdou a připraví do následující schůze 
KMČ návrhy na úpravu zimní údržby v Droždíně   
Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky - proběhnou v Droždíně  
27. 10. 2018 od 17:00 hodin. KMČ projednala přípravy a propojení oslav s lampiónovým 
průvodem. Ing. Hainc projedná podrobnosti oslav s SDH Droždín 
Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášská nadílka – proběhne 1. 12. 2018 od 17:00 
hodin, Ing. Hainc zajistí TSMO na nazdobení stromu  
 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení, úklidu a opravách v Droždíně v měsíci říjnu 
2018. Informace jsou ve vývěsce v ulici Gagarinova nebo na webových stránkách  
Oprava komunikace v ulici Na Příhonu – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů 
a informací, že zatím nelze požádat o stavební povolení z důvodu nevypořádaného majetku 
v sousedství připravované opravy komunikace  
Čerpání finančních prostředků KMČ v roce 2018 – KMČ obdržela od MMOl odboru 
vnějších vztahů a informací požadavky na dodání posledních výdajů a připravovaných akcí, 
které do konce roku bude KMČ financovat. Ing. Hainc zašle do konce října informace  
o výdajích, které do konce roku bude KMČ mít 
OZV o nočním klidu na rok 2019 – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů  
a informací požadavek na zpracování tabulky s připravovanými akcemi na rok 2019,  
které se vztahují na projednání zastupitelstva města o rušení nočního klidu. Ing. Hainc 
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požádá spolky a organizace o nahlášení akcí, které v příštím roce připravuje a následně  
je zašle na MMOl  
Pietní akt k 28. 10. 2018 – KMČ obdrždla od MMOl odboru vnějších vztahů a informací 
požadavek na zaslání informací, zda bude KMČ něco ke 100. výročí založení ČSR pořádat. 
Ing. Hainc zašle informace o připravovaných oslavách 27. 10. 2018, které proběhnou 
v Droždíně 
Sběrová sobota v roce 2019 – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a informací 
tabulku s rozpisem sběrových sobot. Droždín v tabulce nebyl zmíněn, ale po ověření  
je sběrová sobota plánována na 13. 4. 2019. KMČ projednala návrh sběrové soboty  
a na požadavky občanů podá žádost na zařazení sběrové soboty na podzim 2019 
Žádost o zařazení akcí na území města Olomouce do rozpočtu 2019 – KMČ obdržela od 
MMOl odboru koncepce a rozvoje žádost MMOl na úpravu a řešení některých komunikací na 
území města Olomouce ve vlastnictví Olomouckého kraje a Správy silnic Olomouckého kraje 
Návrh na retardéry a zvýraznění značení v ulici Vítězství – KMČ obdržela od p. Alimi 
návrh na řešení retardérů a zvýraznění značení v ulici Vítězství. KMČ zaslaný návrh 
retardérů a zvýrazněného značení projednala a seznámí s tím MMOl odbor koncepce  
a rozvoje a následně po projednání KMČ bude informovat občany o návrhu retardérů  
Odpověď z MMOl – KMČ obdržela od. P Běhala žádost o informace ke křížení tzv. východní 
tangenty a stávající komunikace a stanovisko MMOl odboru koncepce a rozvoje k situaci 
kolem východní tangenty 
Pronájem prostor v obci na svatbu – KMČ obdržela od pí. Skřebské žádost o sdělení 
informace, zda se v Droždíně nenacházejí prostory pro uspořádání svatebního obřadu  
nebo hostiny. Ing. Hainc předá pí. Skřebské informace o pohostinských zařízení v Droždíně  
Rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce – KMČ obdržela od MMOl odboru 
majetkových řízení informaci o nevyhovění žádosti Delta invest, s. r. o. na směnu pozemků 
parc.č. 1294/22, 1294/53, 1294/60, 1294/64, 1294/66, 1294/68, 1294/69, 1294/70, 1294/71, 
1294/72, 1294/73, 1294/74, 1295/8 v k. ú. Droždín ve vlastnictví Delta invest, s. r. o.  
za pozemky parc. č. 862, 863 v k.ú. Holice a za pozemky parc. č. 275, 276 v k. ú. Droždín. 
Zastupitelstvo města Olomouce schválilo darování pozemků parc. č. 1294/22, 1294/53, 
1294/60, 1294/64, 1294/66, 1294/68, 1294/69, 1294/70, 1294/71, 1294/72, 1294/73, 
1294/74, 1295/8 v k. ú. Droždín ve vlastnictví Delta invest, s. r. o. do vlastnictví Statutárního 
města Olomouce 
 

6. Požadavky hostů 
pí. Dudešková, pí. Trávníčková, p. Trávníček, pí. Žáčková, p. Žáček, pí. Tichá, p. Tichý 
– se přišli informovat na situaci týkající se přechodu pro chodce v ulici Pplk. Sochora. KMČ 
každý rok podává žádost na odbor investic na řešení problémové situace s přechody  
pro chodce v Droždíně. KMČ podá opět žádost na řešení přechodů v Droždíně a svolá  
do Droždína zástupce SMOl k této problematice. KMČ se snaží o přechodech informovat  
i ve sdělovacích prostředcích např. ,,Jak se žije v Olomouci 2“ nebo v rádiu či v místním 
tisku. KMČ považuje situaci s přechody v Droždíně za velmi vážnou z důvodu vysoké 
dopravy přes Droždín. Ing. Hainc podá požadavek na MMOl odbor koncepce a rozvoje  
a následně bude občany informovat. Dále informovali KMČ o situaci s parkováním v ulici 
Hany Kvapilové. KMČ podá opět požadavek na dopravní značení pro řešení špatného 
parkování v ulici 
p. Kőnig – nahlásil KMČ popadané větve na komunikaci spojující obes Samotíšky a MČ 
Chválkovice, problematika s ořezem aleje. KMČ věc nahlásí na Správu silnic Olomouckého 
kraje. Dále vznesl dotaz, kdy bude MČ Droždín značena na ukazatelích na krajských 
komunikacích v okolí Olomouce. KMČ tuto věc řeší, jakmile proběhne jednání se zástupci 
Olomouckého kraje KMČ podá informaci, jak dopadlo značení MČ Droždín na ukazatelích 
 

7. Nové požadavky 
Požadavek na opravu dlažebních kostech v ulici Hany Kvapilové – KMČ žádá  
dle požadavků občanů o provedení opravy vypadlých žulových kostech v ulici Hany 
Kvapilové  
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Požadavek na informace od pracovníka k opravě sloupů veřejného rozhlasu – KMČ 
požaduje informace od (p. Foukala) pracovníka o stavu a řešení nahlášených poškozených 
sloupů veřejného rozhlasu dle požadavku občanů 
Požadavek na světlo nad rybník – KMČ projednala návrh na umístění světla nad rybník 
v zimním období, aby byl led osvětlený ze dvou stran  
Požadavek na sečení trávy v ulici Horní Úlehla – KMČ opětovně žádá o zařazení ploch u 
zastávky směr Bukovany na ulici Horní Úlehla do plánu seče. Ing. Hainc na požadavky 
občanů trávník posekal z důvodu stále neprovedené seče během tohoto roku. Dále KMČ 
žádá o zařazení plánu seče místo nad sportovním hřištěm v ulici Dolní Úlehla  
Požadavek na zákaz parkování v ulici Hany Kvapilové – KMČ žádá dle požadavků 
občanů o vyznačení zákazu stání v rizikovém místě ulice Hany Kvapilové (horní část ulice) 
 

8. Závěr 
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a oznámil další termínem jednání KMČ. 
Informoval zúčastněné o poslední KMČ před volbami do zastupitelstva města Olomouce. 
KMČ se ve stávajícím složení sejde maximálně 4 x, naposledy v únoru 2019. 
 

9. Místo a čas příští schůze 
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí 
5. 11. 2018 v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17 
 

10. Jednání bylo ukončeno v 19:34 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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