KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 1. 4. 2019
Zápis č. 04
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 4. 3. 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. Příloha
2. Prezence
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, pí. Hejlová Hollarová, p. Helekal,
pí. Lenertová, p. Prášil, p. Stejskal, Ing. Šimek, Mgr. Šišková
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Lochmanová
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny:
Hosté dle prezenční listiny: p. Mgr. Matouš Pelikán (náměstek primátora SMOl), pí. Helena
Procházková, p. Josef Běhal, p. Ondřej Pražák
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 4. 3. 2019
Splněno
4. Jednání KMČ
Místní šetření v ulici Na Příhonu, Jesenická – KMČ zve srdečně všechny dotčené občany
v ulici Na Příhonu a Jesenická na místní šetření, které se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2019.
Setkání proběhne v 17:00 hodin u horské vpusti v ulici Jesenická, následně proběhne
obchůzka po jednotlivých částech ulic. KMČ připravuje další místní šetření v dalších ulicích,
o kterém bude dotčené občany informovat v zápisech KMČ a v místním rozhlase
Zastřešení autobusové zastávky Droždínská zatáčka směr Samotíšky – Ing. Hainc
informoval KMČ o proběhlém jednání na MMOl odboru dopravy a územního rozvoje týkající
se vypracování projektu na vybudování přístřešku na zastávce MHD č. 11
Křižovatka a přechody pro chodce v ulici Pplk. Sochora, U Cihelny, Gagarinova – KMČ
se opět zabývala problematikou křižovatky a přechodů pro chodce ve zmíněných ulicích.
Projedná stávající situaci a vypracování studie se zástupci krajského úřadu Olomouckého
kraje a MMOl – řeší p. Prášil, Ing. Hainc, Ing. Šimek
Pracovní skupina k východní tangentě – KMČ zatím neobdržela pozvání na jednání
pracovní skupiny k východní tangentě, za KMČ Droždín byl nominován Ing. Hainc
Oprava komunikace Myslivecká – Na Příhonu – KMČ projedná na MMOl odboru
majetkoprávním současnou situaci a oslovení vlastníku dotečených pozemků za účelem
opravy komunikace dle vypracovaného projektu a seznámí dotčené občany s připravovaným
projektem opravy komunikace – řeší p. Prášil, Ing. Hainc
Instalace nového dopravního značení na ,,Staré cestě“ – byla naistalováno dopravní
značení vjezd zakázán, mimo dopravní obsluhy
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Stojany na sáčky – nové stanoviště na sáčky pro vyhazování psích exkrementů. Dle
požadavků občanů byly přidělány u zastávek MHD a na vybraná místa v Droždíně
Zelená infrastruktura – Ing. Šimek informoval KMČ o možnostech dotací na úpravy
veřejného prostranství, kdy termín na podání je do 13. 1. 2020. Žádost by musel podat
krajský úřad Olomouckého kraje
Jednání předsedů a členů V4 městských částí Olomouc – jednání předsedů a členů
KMČ proběhlo 26. 3. 2019 v Droždíně. Na jednání se řešili společné problémy týkající
se parkování, nadměrné dopravy, východní tangenta, možnosti spolupráce při řešení
některých záležitostí, navýšení nočních linek autobusu č. 11, sběrové soboty, černé skládky,
uplatňování práv a povinností v chatových oblastech, společenské akce. Další společné
jednání proběhne v červnu 2019 v Radíkově. Bylo dohodnuto jednání minimálně 4x ročně,
vždy jiné městské části
Rušení nočního, nedělního/svátečního klidu – výzva ohleduplnosti – KMČ se zabývala
možností uplatnění výzvy občanů městské části při pravidelném hlučném sečení, řezáním
atp. především o nedělích, kdy si občané stěžují na neohleduplnost některých občanů. KMČ
bude dále věc řešit a opět zveřejní výzvu ohleduplnosti z roku 2015
Čištění ulic strojní technikou – KMČ žádá občany, aby před čištěním ulic strojní technikou
přeparkovali svá vozidla a umožnili strojní čištění a čištění tak mohlo být efektivní. Děkujeme
Navážení papíru v ulici U Cihelny – p. Helekal informoval KMČ o zjištění stavu týkající
se požadavku občanů na minulém jednání KMČ ohledně navážení papíru do bývalého
areálu družstva v ulici U Cihelny. Navážení, následné lisování a převážení papíru je
povoleno krajským úřadem Olomouckého kraje. Firma, která působí v bývalém areálu
družstva má na tuto činnost povolení
Studny v ulici Jesenická u lesa – Ing. Šimek informoval KMČ o stavu studny a dalších
staveb nacházející se v bezprostřední blízkosti studny. KMČ bude věc dále řešit a Ing. Šimek
podá požadavek na zabezpečení studny
Příprava na pročištění zadaných lokalit – Ing. Hainc zmonitoruje lokality nad Droždínskou
zatáčkou, Akátová, U Gregoráku a u bývalé vodárny (ul. Turečkova), informace předá na
MMOl pro možnosti úpravy a estetizaci veřejného prostranství
Černé skládky – KMČ se zabývala černými skládkami, kterých je v Droždína okolí velké
množství
Výdaje – klíče od vývěsek 105 Kč, tisk zápisu 86 Kč, pozvánky na Droždínské hody 2019
3 694 Kč, zahradnické a udržovací práce u kapličky, u křížů a u dětského hřiště
na Velikonoce 5 040 Kč
Úkliďme Droždín, ukliďme Česko – tradiční akce se uskuteční v pátek 12. 4. 2019 sraz
dobrovolníků je v 16:00 hodin u hasičské zbrojnice. KMČ děkuje všem, kteří se akce
zúčastní
Droždínské hody 2019 – se uskuteční v neděli 21. 4. 2019 od 8:15 hodin sraz účastníků u
kříže u školy na ulici Gagarinova. Dne 6. a 7. 4. 2019 bude probíhat roznášení pozvánek na
Droždínské hody. Zájemci z řad malých družiček a mládenců, kteří by se rádi zúčastnili
letošního velikonočního průvodu prosíme, aby kontaktovali některého ze členů KMČ.
Spoluobčané, kteří jsou ochotni přinést upečené cukroví na hody, prosíme, aby tak učinili v
sobotu 20. 4. 2019 od 16:00 do 17:00 hodin do hasičské zbrojnice. Děkujeme.
Setkání dobrovolníků k organizaci Droždínských hodů – proběhne ve čtvrtek
v 19:00 hodin v místnosti KMČ v areálu mateřské školky
Natáčení Toulavé kamery pro Českou televizi – 3. 4. 2019 proběhne v Droždíně natáčení
pořadu ,,Toulavá kamera“ o Droždínských hodech. Pořad bude odvysílán v neděli
21. 4. 2019 v pořadu České televize na ČT 1 od 10:00 hodin
Velikonoční klapání – KMČ vedla diskusi ohledně klapání v Droždíně, Ing. Hainc zjistí časy
klapání a informace zveřejní ve vývěskách a na Facebooku KMČ, následně předá informace
těm, kteří budou chodit klapat
Veřejná debata – KMČ děkuje všem spoluobčanům, kteří se debaty zúčastnili. KMČ děkuje
Matici svatokopecké za zapůjčení dobového filmu ,,Na Svatém Kopečku“ KMČ bude
připravovat
další
veřejné
debaty
pro
občany
na
aktuální
témata
jako
je východní tangenta, cyklostezka atp.
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Pálení čarodějnic – SDH Droždín srdečně zve na sobotu 27. 4. 2019 od 16:00 hodin v ulici
Elišky Junkové na hasičském výcvikovém areálu na pálení čarodějnic
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce – KMČ obdržela od MMOl odboru
majetkoprávního, informaci, že ZMO nevyhovělo žádosti o prodeji pozemků parc. č. 583/3,
581/2, 581/4 orná půda a parc. č. 504/8 ostatní plocha v k. ú. Droždín. KMČ se k této
záležitosti vyjadřovala v prosinci 2018
Odpověď na žádost o kontrolu zatížených nákladních vozidel jedoucí přes Droždín –
KMČ obdržela informaci od Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje od vrchního
inspektora a koordinátora Kamion-Team Olomouckého kraje, že došlo dne 1. 4. 2019
ke kontrole a měření nákladních vozidel. Policie bude dále provádět měření váhy
u nákladních vozidel v Droždíně
Dočasné posílení linky č. 31 – KMČ obdržela od MMOl odboru dopravy a územního
rozvoje informaci o posílení linky č. 31. Informace bude zveřejněna na vývěsce na ulici
Gagarinova pod školou
Plán akcí SDH Droždín na rok 2019 – KMČ obdržela od SDH Droždín plán akcí na rok2019
Plán akcí SK Droždín na rok 2019 – KMČ obdržela od SK Droždín plán akcí na rok 2019
Plán akcí FBC Droždín na rok 2019 – KMČ obdržela od FBC Droždín plán akcí na rok 2019
Zápis dětí do MŠ Bukovany – KMČ obdržela od pí. Mgr. Petry Šumberové letáček o zápisu
dětí do MŠ v Bukovanech. Letáček bude zveřejněn ve vývěsce na ulici Gagarinova pod
školou
Doplňující body k jednání dne 4. 3. 2019 – KMČ obdržela od p. Zbyňka Spáčila (zástupce
SDH Droždín) doplňující body z jedání KMČ týkající se akcí SDH Droždín, hasičského
výcvikového areálu, cyklostezky, Droždínských hodů. KMČ bere na vědomí
Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce – KMČ
obdržela od MMOl odboru kultury dohodu s přiloženou fotodokumentací o povolení
zvláštního využívání veřejné zeleně za účelem zpoplatnění za užívání veřejného prostranství
8 m2 v ulici Gagarinova 21 v k. ú. Droždín. KMČ bere na vědomí
Vyjádření k žádosti o instalaci dopravání značení 30km/h ve vybraných ulicích – KMČ
obdržela od MMOl odboru dopravy a územního rozvoje informaci, že v současné době
probíhá na MMOl odboru dopravy a územního rozvoje zpracování návrhu dopravního
značení
Smlouva o spolupráci při přípravě integrovaného projekdu ,,Cyklistická stezka
Samotišky – Droždín – Bystrovany“ – KMČ obdržela od MMOl oddělení přípravy Ol MMOl
uzavřenou smlouvu mezi Statutárním městem Olomouc, obcí Samotíšky a obcí Bystrovany.
Tato smlouva je součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu zveřejněná na vývěsce v ulici Gagarinova
Pozvánka na seminář k představení Plánu udržitelné městské mobility v Olomouci –
KMČ obdržela od MMOl pozvání na seminář. Účastní se Ing. Hainc a Mgr. Šišková
o semináři následně podají zprávu na následujíc KMČ
Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Olomouc – KMČ
obdržela od MMOl odboru dopravy a územního rozvoje oznámení o projednání návrhu
zprávy o uplatňování Územního plánu Olomouce od 22. 3. do 23. 4. 2019
Prodlužování výkonu MHD – KMČ obdržela od MMOl odboru dopravy a územního rozvoje
odpověď na požadavek z března 2019 o navýšení počtu autobusových linek MHD č. 11 ve
večerních a nočních hodinách, kterému nelze vyhovět z personálních důvodů. Poslední
jedoucí autobus v Olomouci linky č. 11 v 0:11 na zastávce Ladova. Po půlnoci jsou v provozu
linky č. 50, 51 a 52
Plán prací TSMO – KMČ obdržela od TSMO plán prací na měsíc duben a přiložené
informace k údržbě a úklidu během roku 2019
Objednávka – KMČ obdržela od MMOl odboru kultury objednávku na TSMO dle požadavku
KMČ v návaznosti na čerpání prostředků KMČ na opravu komunikace v ulici Gagarinova
(živičný povrh) a opravu recyklátem v ulici Jesenická, cena 26 800 Kč
Návrh na umístění kontejnerů na ,,Staré cestě“ – KMČ obdržela od MMOl odboru
městské zeleně a odpadového hospodářství informaci, že černá skládka bude odstraněna
a v případě, že bude možné umístit v místě kontejner, bude umístěn
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6. Požadavky hostů
p. Mgr. Pelikán – informoval KMČ o plánech Rady města Olomouce a o investičním plánu,
dále informoval o společném jednání KMČ a Rady města Olomouce. Následně proběhla
věcná delší diskuse nad místními problémy a tématy, které tíží městskou část Droždín
a které KMČ řeší
pí. Procházková – informovala KMČ o odvážení pokácených stromů v ulici Bukovanská.
Vznesla požadavek na umístění veřejného rozhlasu a požadavek na zimní údržbu v ulici
Na Padělkách, Bukovanská. Podala návrh na umístění dopravního značení pro omezení
rychlosti v ulici Horní Úlehla
P. Běhal – podal požadavek na zveřejnění informací týkající se východní tangenty
na webových stránkách SMOl společně se zveřejněním současného stavu okolo východní
tangenty. Dále p. Běhal poděkoval KMČ za uspořádání veřejné debaty k Droždínským
hodům
7. Nové požadavky
Požadavek na odstranění nelegálního výlepu plakátu na zastávce MHD – KMČ žádá
o jeho odstranění na zastávce MHD č. 15 Droždín, škola směr Bystrovany a to na náklady
toho, kdo plakát vylepil a taky žádá MPO o řešení a postih za umístění tohoto plakátu
Požadavek na umístění dopravního značení v ulici Horní Úlehla – KMČ žádá umístění
dopravního značení pro umírnění rychlosti řidičů v ulici Horní Úlezla ze směru od Bukovan
Požadavek na opravu radaru a pořezání náletových dřevin – KMČ žádá o opravu radaru
na ulici Horní Úlehla a posekání vzrostlých náletových dřevin u radaru, které brání ke
snímání rychlosti vozidel a následnému zobrazení rychlosti na displeji
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 13. 5. 2019
v 17:00 hodin v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 95/17
10. Jednání bylo ukončeno v 18:49 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)

-4-

Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
11. Příloha
Příloha č. 1
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