KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 11. 2. 2019
Zápis č. 02
1. Jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bylo zahájeno v 17:00 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 7. 1. 2019
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, pí. Hejlová Hollarová, p. Helekal,
pí. Lenertová, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal, Ing. Šimek, Mgr. Šišková
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny:
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny:
Hosté dle prezenční listiny: pí. Kateřina Konečná (ředitelka ZŠ Droždín), p. Jan Kolisko
(ředitel ZŠ a MŠ Dvorského Svatý Kopeček), p. Ondřej Pražák, p. Marián Klučka, p.Emil
Kőnig, p. Zbyněk Spáčil, pí. Vladimíra Šišková, p. Josef Běhal, p. Fethi Alimi
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 7. 1. 2019
Splněno
4. Jednání KMČ
Brainstorming – vize, cíle, strategie 2019 – 2022 – plán, vize, strategie KMČ č. 2 Olomouc
– Droždín je součástí přílohy tohoto zápisu a bude zveřejněn na vývěsce v ulici Gagarinova
a také na webových stránkách KMČ
Opravy chodníků a komunikací z rozpočtu 300 000 Kč – KMČ na svém jednání
projednala a schválila opravu následujících chodníků a komunikací:
Lokalita ulice Gagarinova č. p. 2 až č. p. 8 oprava chodníku, cena 180 576, 77 Kč
Lokalita ulice Horní Úlehla č. p. 26 oprava silniční obruby, cena 33 870, 32 Kč
Lokalita ulice Gagarinova u školky, oprava vjezdu, cena 56 942, 60 Kč
Lokalita ulice Gagarinova č. 17, oprava živičného povrchu, cena 12 257, 30 Kč
Lokalita ulice Jesenická, oprava komunikace recyklátem
Opravy krajské komunikace v Droždíně – KMČ projednala nutnost opravy autobusových
zastávek v ulici Horní Úlehla (směr Bukovany) a U Cihelny (směr Bystrovany). Ing. Hainc
dohodne místní šetření za účasti zástupce Správy silnic Olomouckého kraje p. Louna
na možnou opravu a vyfrézování autobusových zastávek v letošním roce a následně nahlásí
poškozené úseky komunikace v Droždníně spadající pod Správu silnic Olomouckého kraje
Místní šetření a monitoring chodníků a komunikací v Droždíně – v únoru proběhne
místní šetření a monitoring poškozených chodníků a komunikací za účasti KMČ Ing. Hainc,
za TSMO p. Čech, za MMOl odbor dopravy a územního rozvoje p. Šulc
Návrh na opravy chodníků z rozpočtu 2,7 milionu Kč pro jednání Rady města
Olomouce – KMČ projednala návrhy na opravu chodníků a odsouhlasila tyto návrhy:
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Lokalita ulice Aldova po ulici Janouškova, cena 303 038, 45 Kč, požadavek z roku 2017
Lokalita ulice Horní Úlehla o č. p. 17 po křižovatku s ulici Vítězství 311 576, 77 Kč, nový
požadavek KMČ na rok 2019
Estetizace a úprava veřejného prostranství – KMČ projednala požadavky a potřeby
občanů a vybrala využití finanční částky 100 000 Kč (9 pro, 0 zdržel se, 0 proti) na úpravu,
demontáž stávajícího dětského hřiště, montáž dětského hřiště na jiné místo a nové prvky na
nové dětské hřiště v případě, že dojde k úpravě a postupu dle nové studie, kterou nechal
zpracovat MMOl pro zachování dětského hřiště, hasičského výcvikového areálu a úpravy
vedení plánované cyklostezky v lokalitě Pplk. Sochora/Elišky Junkové. Ing. Hainc projedná
stávající situaci s Ing. Langrem z MMOl odboru ochrany a v případě, že nedojde k realizaci
v letošním roce KMČ má vybraná další místa pro estetizaci a úpravu veřejného prostranství.
KMČ souhlasí s úpravou a přeměnou dětského hřiště pouze v případě, že dojde k přesunutí
dětských herních prvků na nové vytipované místo, které KMČ projednala a odsouhlasila. Ing.
Hainc a p. Prášil projednají možný přesun dětského hřiště do nové lokality v případě
vybudování nového dětského hřiště. KMČ projednala a odsouhlasila vybudování přístřešku
na zastávce MHD, autobus č. 11 Droždínská zatáčka (směr Samotíšky) cena 200 000 Kč
(9 pro/ 0 zdržel se, 0 proti). Ing. Hainc projedná možnosti vybudování nového přístřešku.
Dále KMČ projednala možnosti úpravy veřejného prostranství na ulici Gagarinova, Horní
Úlehla, úpravu studie návsi a vypracování studie na křižovatku v ulici Gagarinova, U Cihelny,
Pplk. Sochora. Mimo to také projednala možnou úpravu veřejného prostranství v lokalitách:
U Gregoráku na budoucí využití pro rekreaci a volný čas občanů, vyčištění, odklestění místa
nad Droždínskou zatáčkou – pročištění cesty pro pěší a propojení s chodníkem u mostu
ulice Akátová – vyčištění a odklestění místa
u vodárny pod Droždínem, dostupnost u ulici Turečkova na budoucí využití pro rekreaci
a volný čas občanů
Rozpočet KMČ z částky 150 000 Kč na rok 2019 – který KMČ projednala a odsouhlasila
(9 pro/ 0 zdržel se/ 0 proti)
Studie Křižovatky Pplk. Sochora/U Cihelny/Gagarinova
65 000 Kč
Droždínské hody 2019
20 000 Kč
Rozsvěcování vánočního stromu, nové žárovky, zabíjačka
25 000 Kč
Benzín do křovinořezu pro práci místního pracovníka TSMO
2 000 Kč
Potřeby KMČ pro tisk zápisů, pozvánek, barvy, kanc. potř.
8 000 Kč
Cashflow (rezerva na opravy, havárie a náhlé potřeby během roku)
30 000 Kč
Nové dopravní značení před Droždínem – v měsíci lednu byly nainstalované nové
dopravní značky, zákaz vjezdu automobilům těžších více jak 19t. KMČ podá požadavek na
krajské ředitelství PČR, aby došlo ke kontrolám a měřením váhy projíždějících kamionů, tak
aby řidiči dodržovali zákazové značení. Po instalaci značení přes Droždín stále projíždí velká
část kamionů. Požadavek za KMČ podá Ing. Hainc
Nová vitrína – KMČ odsouhlasila nákup a instalaci nové vitríny, která bude sloužit pro
oznamy občanům (9 pro/ 0 zdržel se, 0 proti)
Setkání předsedů KMČ s vedením města – Ing. Hainc informoval členy KMČ
o uskutečněném setkání předsedů KMČ vedením města, kde se projednávala participace,
možnosti využití finanční částky 300 000 Kč na úpravu a estetizaci veřejného prostranství a
možnosti podávání návrhů za KMČ pro další roky. Ing. Hainc seznámil členy KMČ
s materiály o problematice osob bez domova z pohledu Městské policie Olomouc a
současné legislativy. Dále informoval, že během následujících dvou let proběhne společné
setkání Rady města Olomouce s KMČ Droždín, Svatý Kopeček, Lošov a Radíkov. Jednotliví
předsedové KMČ budou mít možnost zúčastnit se jednání Rady města Olomouce, kde
budou moci projednat problematiku místní části se členy Rady města Olomouce
Zimní údržba – KMČ projednala současnou situaci kolem zimní údržby v jednotlivých
ulicích. Vzhledem k počtu obyvatel trvale žijících v lokalitě nad ulicí Myslivecká žádá KMČ
o projednání zařazení této komunikace do plánu zimní údržby – řeší Ing. Hainc, p. Prášil,
Mgr. Lochmanová
Droždínské hody – veřejná diskuse s promítáním dobového filmu z první republiky
,,Na Svatém Kopečku“ proběhne v úterý 19. 3. 2019 od 18:00 hodin na sále v Hostinci
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U Šišků. KMČ srdečně zve všechny občany na tuto veřejnou debatu na téma Droždínské
hody v minulosti, v současnosti a budoucnosti
KMČ zvala i další subjekty a organizace na jednání KMČ – jejich zástupci se na jednání
KMČ bez omluvy nedostavili
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Schůzka s předsedy KMČ, s městskou policií a policií ČR – dne 20. 2. 2019 proběhne
schůzka předsedů KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček, za KMČ Droždín
se účastní Ing. Hainc, který na příštím jednání podá zprávu o proběhlém jednání a informace
budou v následujícím zápise KMČ
Žádost o zveřejnění pro AGROSPOL Velká Bystřice s. r. o. – KMČ obdržela informační
leták do vývěsky a informace k vyhlášení o nabídce práce během sezóny. KMČ leták
zveřejní ve vývěsce v ulici Gagarinova a v obchodech a vyhlásí místním rozhlasem
Mažoretky Violky, nabídka vystoupení – KMČ obdržela nabídku na vystoupení mažoretek
Dotaz na nové dopravní značení v ulici Gagarinova – KMČ obdržela od p. Josefa Zedníka
s rodinou e-mail s dotazem na novou zákazovou značku v ulici Gagarinova, která byla
nainstalována. Ing. Hainc osobně odpoví na zaslaný dotaz
Ořezy stromů – p. Josef Surovec nabízí ořez stromů v městké části Droždín. KMČ předá
nabídku odboru životního prostředí, který má ořez stromů v gesci
Odpověď na požadavky KMČ veřejná zeleň – v ulici Dolní Úlehla dojde k pokácení
suchých a nemocných stromů do 31. 3. 2019 pracovníky TSMO a zakrácení větví ořešáků
a třešní bude provedeno do 28. 2. 2019 dle sdělení MMOl odboru životního prostředí
Podnět KMČ č. 6 k navýšení počtu autobusových spojů ve večerních hodinách – KMČ
Droždín obdržela od KMČ Chválkovice podnět k projednání o navýšení počtu nočních
autobusů linky č. 11. KMČ se již dříve zabývala navýšením počtu nočních linek, k navýšení
nedošlo. KMČ tento nový podnět bude projednávat a informaci podá Ing. Hainc předsedovi
KMČ Chválkovice a příslušnému odboru MMOl
Dámský klub – KMČ obdržela informaci od pí. Kopalové o vzniku Dámského klubu, který se
koná každé úterý od 18:00 hodin ve Skálově Dvoře. Setkání se konávají na různá témata:
cestopisy, ruční práce, literární večery, toulky minulostí, podpora práce na PC, a další
Platby za komunální odpad a za psy na rok 2019 – KMČ informuje občany o možnosti
platby za komunální odpad a za psy, který je možné provést na detašovaném pracovišti
MMOl v Droždíně vždy ve středu od 9:00 do 17:00 hodin nebo v pátek od 9:00 do 11:00
hodin. Informace jsou také hlášeny v místním rozhlase a umístěny ve vývěskách
6. Požadavky hostů
pí. Konečná (ředitelka ZŠ Droždín) – přijala pozvání předsedy KMČ na dnešní schůzi, kde
KMČ zajímali podněty a požadavky ze strany základní školy. Pí. ředitelka Konečná
informovala KMČ o aktuálním stavu na základní škole, kapacita je 90 žáků v současné době
má škola 88 žáků, dvě děti v zahraničí. Řeší se problematika s kapacitou školy. Problém
s malou tělocvičnou, pro výuku tělocviku a cvičení. Bude se opravovat střecha školy
p. Kolisko (ředitel ZŠ a MŠ Svatý Kopeček a MŠ Droždín) – přijal pozvání předsedy KMČ
na dnešní schůzi, kde KMČ zajímaly podněty a požadavky ze strany mateřské školy.
P. ředitel Kolisko infromoval KMČ o aktuálním stavu v mateřské školce, kapacita je 28 dětí.
Spádová oblast (docházky do školky) pro Droždín je celá Olomouc. KMČ projednávala
opravu vjezdu do areálu MŠ, místo je nejvíce využívané občany v Droždíně, chodník je
poškozený, hrozí možný úraz, KMČ chce vjezd opravit. Kanalizace v mateřské školce se
bude realizovat nejdříve za 2 roky. Mělo by dojít k opravě zídky a obvodového zdiva. Ve
školce je problematika s vlhkostí. Řeší se projekt na stavební povolení. KMČ se dotazovala
na možnost využití dětského hřiště mimo otvírací dobu mateřské školky. Možnost tady je,
je potřeba, aby byl zajištěn správce, který bude místo hlídat při otevření pro veřejnost. KMČ
bude věc dále řešit. Dále KMČ řeší problematiku s plynovým kotlem, který stále vypadává.
Ing. Hainc musí každý týden kontrolovat stav kotle a řeší případné výpadky s pí. Navrátilovou
z knihovny v Droždíně nebo s pí. Štoplovou z MMOl, která působí na detašovaném pracovišti
v Droždíně
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pí. Šišková – přijala pozvání za SDH Droždín, KMČ informovala pí. Šiškovou o možné
spolupráci se spolky a organizacemi v Droždíně. Dále se pí. Šišková přišla informovat
ohledně úpravy hasičského výcvikového areálu a dětského hřiště. KMČ seznámila
zúčastněné hosty s připravovaným záměrem a vypracovanou studií u MMOl. KMČ bude chtít
podrobněji seznámit občany s celkovou studií a připravovaným záměrem úpravy
pro zachování dětského hřiště s novými prvky, výcvikového areálů pro hasiče, doplněním
o workoutevého hřiště a přemístění stávajících prvků dětského hřiště na jiné místo
v Droždíně po projednání na MMOl a s dotčenými subjekty
p. Pražák – vznesl dotaz na prověření místa vlastníka pozemku, kde byla provedena
výsadba nových stromů v ulici Dolní Úlehla, zda nebyly vysazeny na soukromém pozemku.
KMČ podá požadavek na prověření vlastníka pozemku na MMOl odbor životního prostředí.
Dále p. Pražák informoval KMČ o černé skládce pneumatik nad zahrádkami nad Droždínem.
KMČ podá požadavek na MMOl odbor životního prostředí na možné odstranění
p. Klučka, p. Alimi – vznesli dotaz na dopravní situaci v ulici Vítězství a jak dopadl návrh
MMOl na umístění retardérů. Ing. Hainc informoval, že dle sdělení MMOl odboru dopravy
a územního rozvoje nebude instalace retardérů provedena z důvodu nesouhlasných
stanovisek dotčených občanů, kteří se vyjadřovali k případné instalaci retardérů v ulici
Vítězství. Dále Ing. Hainc informoval, že dojde k instalaci dopravního značení v ulici Vítězství
max. povolená rychlost 30km/h. Dále se p. Alimi ptal na možnost montáže kruhových
retardérů a informoval KMČ, že petici na řešení dopravní situace podepsalo 86 lidí. KMČ
nikdo z iniciátorů petice o probíhající petici neinformoval, KMČ byla ze strany iniciátorů
obejita a KMČ neměla žádnou možnost se k petici vyjádřit a seznámila se s požadavky až po
zaslání na minulou Radu města Olomouce. P. Helekal odpovídal na možnosti instalace
měření radarem, o kterém se diskutovalo na posledním veřejném jednání o ulici Vítězství
p. Spáčil – se přišel informovat o aktuálním stavu k cyklostezce Bystrovany-DroždínSamotíšky. KMČ svolá na měsíc březen 2019 pracovní jednání k cyklostezce a Ing. Hainc se
za KMČ Droždín bude chtít účastnit některého z jednání pracovní skupiny cyklodoprava pro
řešení cyklostezky. KMČ následně uspořádá veřejné jednání na téma cyklostezka
p. Kőnig – informoval KMČ nahrnutém sněhu při zimní údržbě na chodnících, dále vznesl
dotaz, kdo sype sůl a drť na chodníky. Chodníky se v Olomouci solit nesmí. Sůl je sypána
na chodníky v době, kdy projíždí přes Droždín posypové vozy pod Správou silnic
Olomouckého kraje, které sůl sypou až na chodníky. Dále p. Kőnig vznesl dotaz na vzrostlé
stromy u kapličky na ,,Staré cestě“ KMČ řešila ještě před opravou kapličky ořez a vykácení
některých stromů, které brání ve výhledu na baziliku na Svatém Kopečku a mohou ohrozit
opravenou kapličku kořenovým systémem a větvemi při větší intenzitě větru
P. Běhal – vznesl požadavek na opravu chodníku v ulici U Cihelny, dotázal se na informace,
jak pokročili požadavky občanů, které byly vzneseny na místním šetření. Dále p. Běhal
vznesl dotaz, kolik km chodníků je městské části Droždín a informoval KMČ o ucpaných
vpustích u ulici Dvorského. KMČ postupuje dle vytvořeného plánu strategie, vize, cíle na rok
2019 – 2022, který je součástí přílohy tohoto zápisu, tak jako tomu bylo v uplynulých
čtyřech letech, kdy KMČ postupovala podle stanoveného plánu, tak aby se všechny části
Droždína postupně opravovaly, dbalo se na bezpečnost občanů, rozvoj MČ a mohlo se
vyhovět všem občanům ve všech částech Droždína. Požadavky KMČ předala na příslušné
odbory MMOl, některé věci se podařilo zrealizovat (vpusť v ulici U Cihelny, montáž
dopravního značení), dlouhodobější jako je cyklostezka a cyklotrasa jsou v řešení
7. Nové požadavky
Požadavek na odstranění černé skládky – KMČ žádá odstranění černé skládky
(2 pneumatiky) v lokalitě nad Droždínem směr chatová oblast
Požadavek na umístění kontejneru (popelnice) – KMČ žádá poskytnutí kontejeru
(popelnice) na místo určené k ukládání odpadů chatařů v lokalitě nad Droždínem na ,,Staré
cestě“ nad vodárnou
Požadavek na měření váhy projíždějících vozidel přes MČ Droždín – KMČ žádá
o občasné měření váhy projíždějících vozidel přes MČ Droždín
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Požadavek na instalaci dopravního značení 30km/h ve vybraných ulicích – KMČ žádá
o instalaci dopravního značení ve vybraných lokalitách v MČ Droždín
Požadavek na prověření výsadby ořešáků v ulici Dolní Úlehla – KMČ dle požadavků
občanů žádá o prověření, zda nebyly stromy vysázeny na soukromém pozemku
8. Závěr
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a oznámil další termín jednání KMČ
9. Místo a čas příští schůze
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí 4. 3. 2019 v
17:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17
10. Jednání bylo ukončeno v 21:00 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: kmc02@olomouc.eu
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 (elektronicky)
Magistrát města Olomouce – Bc. Daniela Horňáková (elektronicky)
Magistrát města Olomouce – Pavlína Štoplová (elektronicky)
Náměstek primátora SMOl – Mgr. Matouš Pelikán (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
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