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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín  
ze dne 5. 11. 2018 

Zápis č. 11 
 

1. Jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bylo zahájeno v 18:00 hodin 
Předseda KMČ přivítal všechny přítomné, seznámil s programem a zahájil schůzi. Oznámil, 
že tato schůze KMČ je poslední schůzí současné KMČ, která dnešním dnem končí svou 
činnost 
  
Program:  
1. Zahájení jednání 
2. Prezence 
3. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 1. 10. 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, p. Stejskal 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: p. Culek 

Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Pelikán 
Hosté dle prezenční listiny: p. Emil Kőnig 
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 1. 10. 2018 
Splněno 

4. Jednání KMČ .  
Akce ,,za bezpečné přechody“ – Ing. Hainc informoval KMČ o občanské akci ze dne  
26. 10. 2018 na ulici Pplk. Sochora týkající se bezpečnosti přechodů, kdy občané a členové 
KMČ se sešli, aby poukázaly na nebezpečné přechody v Droždíně. Z KMČ se účastnil Ing. 
Hainc, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal, občané Droždína, pozvání přijal  
p. Mgr. Žbánek současný primátor SMOl. Ing. Hainc mu předal ,,Výzvu za bezpečné 
přechody v Droždíně“  
Stanovisko občanů ulice Vítězství na umístění retardérů – Ing. Hainc roznese v ulici 
Vítězství formuláře, na které mohou občané vyjádřit své stanovisko k návrhu na umístění 
retardérů v ulici, dle závěru z veřejného jednání ze dne 3. 9. 2018. KMČ žádá občany, aby 
vyplněné formuláře odevzdali na detašovaném pracovišti MMOl v areálu mateřské školy ve 
dnech středa 9:00 – 17:00 hodin a pátek 9:00 – 11:00 hodin do 28. 11. 2018 dle informací, 
které jsou uvedeny na formuláři 
Stav propadlého chodníku v ulici Jesenická – dle sdělení MMOl odboru majetkoprávního 
se v současné době připravuje průzkum včetně zjištění statického posouzení, tak aby v roce 
2019 došlo k opravě havarijního stavu současné situace v ulici. V letošním roce by mělo dojít 
k částečné uzavírce ulice z důvodu výkopových prací při provádění statického posouzení. 
KMČ bude občany informovat o případné uzavírce ulice a objízdné trase  
Místní šetření na ,,Staré cestě“ nad Droždínem (chatová oblast) – členové KMČ  
Ing. Hainc, Ing. Filipcová a Mgr. Lochmanová dne 18. 10. 2018 řešili na místním šetření 
řešení situace s ukládáním odpadů pro chataře. KMČ připraví návrh řešení, který předá 
MMOl odboru životního prostředí 
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Místní šetření oprava komunikací a chodníků – dne 31. 10. 2018 proběhlo místní šetření 
za účelem řešení problematických míst na chodnících a komunikacích, na které upozornili 
občané. Za KMČ se účastnil Ing. Hainc, za MMOl odbor správy městských komunikací  
a MHD p. Šulc a za TSMO p. Čech. Ing. Hainc převzal od TSMO zápis o odevzdání  
a převzetí díla o provedených pracích na opravách komunikacích a chodníků, které TSMO 
v roce 2018 v Droždíně prováděly 
Propadlá část komunikace v ulici U Cihelny – KMČ se zabývala požadavkem občanů, 
část vozovky ve vlastnictví Správy silnic Olomouckého kraje se v ulici U Cihelny propadla. 
KMČ podá žádost s požadavkem na opravu v jarních měsících roku 2019 
Termíny akcí na rok 2019 – Ing. Hainc sesbíral informace od organizací a spolků, které 
připravují venkovní akce v roce 2019, na které se vztahuje vyhláška o rušení nočního klidu. 
Ing. Hainc zaslal termíny akcí na MMOl na projednání zastupitelstva města Olomouce  
pro udělení výjimky, aby se akce mohly konat i po 22:00 hodině  
Oprava komunikací – došlo k předlažbě kostek v ulici Hany Kvapilové a opravě propadlé 
vozovky v ulici Jesenická  
Veřejné osvětlení – byla nainstalována nová lampa VO v ulici U Cihelny, KMČ se dále 
zabývala požadavkem občanů na umístění ještě jednoho světla v ulici U Cihelny u zastávky 
MHD směr Bukovany 
Oprava střechy hasičské zbrojnice – KMČ upozorňuje občany na probíhající opravu 
střechy hasičské zbrojnice a nabádá ke zvýšené opatrnosti při průchodu kolem zbrojnice  
Ukradnuté figuriny policistů – Ing. Hainc zajistil ukradenou figurínu policisty z ulice  
U Cihelny a projedná se ZŠ Droždín přemalování figurín, následné umístění na nově 
vytipovaná místa v Droždíně 
Nelegální polepy na autobusových zastávkách – Ing. Hainc informoval KMČ, že proběhlo 
jednání s Městskou policií za účelem řešení odstranění nelegálního výlepu na autobusových 
zastávkách 
Výdaje – tisk zápisů do vývěsek 127 Kč, zajištění kapely na oslavy 100. výročí ČSR  
8000 Kč, výzdoba pomníku 207 Kč, dva věnce na pomníky 1500 Kč 
Zimní údržba – byly rozvezeny nádoby na posypové směsi po Droždíně  
Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky – Ing. Hainc poděkoval všem, kteří 
se zúčastnili oslav 100. výročí vzniku ČSR v Droždíně 27. 10. 2018 
Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášská nadílka – proběhne 1. 12. 2018 od 17:00 
hodin. KMČ projednala přípravu. Ing. Hainc zajistí pozvánky a plakáty. KMČ projedná 
přípravu s SDH Droždín a ZŠ Droždín. Z důvodu ukončení činnosti stávající KMČ a do 
jmenování nové KMČ je stále v jednání zdobení vánočního stromu 
 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Zázemí a cvičiště pro SDH Droždín a dořešení dětského hřiště – KMČ obdržela pozvání 
na druhý výrobní výbor na zpracovanou studii ,,Zázemí a cvičiště pro hasiče v Droždíně“, 
která se konala 31. 10. 2018 a která řeší současný stav umístění zázemí pro SDH Droždín  
a nedokončené dětské hřiště a chybějící prvky. Za KMČ se účastnil Ing. Hainc, dále 
zaměstnaci MMOl odboru životního prostředí, ochrany obyvatel, odboru koncepce a rozvoje, 
zástupce projektové firmy. Na jednání byla představena studie, dále se řešilo vedení 
plánované cyklostezky, přemístění nevyhovujícího zázemí pro SDH Droždín a úprava 
dětského hřiště tak, aby všichni uživatelé hřiště a cvičiště mohli plnohodnotně využívat místo 
pro sportování, setkávání a trávení volného času a rekreace  
Požadavek na řešení úklidu po koních v ulici U Cihelny – KMČ obdržela od p. Bc. Hájka 
požadavek s fotodokumentací na řešení úklidu exkrementů po koních před bytovými domy 
v ulici U Cihelny. KMČ osloví majitele koní z žádostí o provádění úklidu. V případě, že bude 
docházet k neustálému znečišťování chodníků a cest před domy a vchody do domů, KMČ  
se obrátí na MPO 
Sběrová sobota v roce 2019 – KMČ obdržela od MMOl odboru vnějších vztahů a informací 
tabulku s rozpisem sběrových sobot. Sběrová sobota bude v Droždíně 12. 10. 2019 
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6. Požadavky hostů 
p. Kőnig – podal požadavek na umístění svodidel v ulici Vítězství. KMČ to již několikrát 
žádala, opětovně podá požadavek. Dále se p. Kőnig přišel informovat o stavu mateřské 
školky a její kapacitě v Droždíně. V současné době dle sdělení p. ředitele ZŠ a MŠ 
Dvorského je kapacita mateřské školky 28 dětí  

7. Nové požadavky 
Požadavek na informace od pracovníka k opravě sloupů veřejného rozhlasu – KMČ 
opětovně požaduje informace od (p. Foukala) pracovníka o stavu a řešení nahlášených 
poškozených sloupů veřejného rozhlasu dle požadavku občanů 
Požadavek na pokácení suchých stromů v ulici Dolní Úlehla – KMČ opětovně projednala 
požadavek občanů na skácení suchých stromů v ulici. Od jara 2018 nedošlo k provedení 
pokácení suchého stromu 
Požadavek na zabezpečení kanálových poklopů – KMČ žádá o zabezpečení kanálových 
poklopů v ulici Bukovanská, Na Padělkách a K Dolečku. KMČ na chybějící poklopy 
upozorňovala před 3 lety, kdy ještě cesty nevlastnilo SMOl  
Požadavek na umísťování dopravních značek ,,zákaz zastavení“ – KMČ žádá TSMO, 
aby i na podzim umísťovali dopravní značení upozorňující na strojní čištění ulic 
Požadavek na úklid po spadeném listí – KMČ žádá o provedení úklidu a shrabání 
spadeného listí na veřejných prostranstvích ve vlastnictví SMOl 
Poždavek na umístění krytu u lampy VO – v ulici U Kříže chybí kryt u lampy VO, KMČ 
žádá o zadělání otevřené lampy VO  
 

8. Závěr 
Předseda KMČ přednesl závěrečnou zprávu, ve které zhodnotil práci KMČ za uplynulé  
4 roky, poděkoval členům KMČ za práci, kterou vykonávali pro spoluobčany a pro naši 
městskou část a oznámil, že další termín jednání KMČ bude až na základě jmenování 
nového složení KMČ 

9. Místo a čas příští schůze 
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude oznámeno až na 
základě jmenování nového složení KMČ 
 

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) 
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