KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 1. 7. 2019
Zápis č. 07
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 3. 6. 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. Lenertová, p. Helekal, p. Prášil,
p. Stejskal, Ing. Šimek
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: pí. Hejlová Hollarová, Mgr. Lochmanová,
Mgr. Šišková
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny:
Hosté dle prezenční listiny: p. Milan Hořínek, p. Emil König, p. Ondřej Pražák
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 3. 6. 2019
Splněno
4. Jednání KMČ
Pracovní jednání k cyklostezce Bystovany – Droždín – Samotíšky – Ing. Hainc
informoval členy KMČ o jednání k cyklostezce, které se konalo dne 13. 6. 2019. Zápis
z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu a bude zveřejněn na vývěsce na ulici Gagarinova pod
školou a v příloze tohoto zápisu na webové stránce www.olomouc.eu
Místní šetření k estetizaci a úpravě veřejné zeleně – dne 27. 6. 2019 proběhlo místní
šetření za účasti KMČ Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová, za MMOl Ing. Steigrová v lokalitě
u vodárny, Akátová, Jesenická, Gagarinova, U Cihelny, Na Příhonu, Myslivecká, Arnoldova,
Vítězství, Horní Úlehla, Dolní Úlehla za účelem ořezu stromů, údržby zeleně, sekání trávy,
estetizace a úpravy veřejného prostranství. Dále p. Stejskal informoval KMČ o proběhlém
místním šetření na ulici Akátová s TSMO
Společné pracovní setkání skupiny komisí V4 – Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém
setkání komisí městských částí Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček dne 20. 6. 2019
v Radíkově. Řešila se problematika sekání trávy, údržby veřejného prostranství, vandalství
(pálení posedů v lesích), společenské akce, problematika ohňostrojů, sběrové soboty, rušení
nočního klidu, cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky, východní tangenta, odpad
v chatových oblastích. Další společné setkání proběhne 14. 7. 2019 v Lošově
Adamovka, ulice Jesenická, oprava zatrubnění – ve dnech 1. 7. 2019 až 31. 7. 2019
by mělo dojít k opravě zatrubnění Adamovky v ulici Jesenická. KMČ upozorňuje
občany na dopravní omezení v ulici Jesenická a částečně může dojít k možnému
omezení dopravy v ulici Vítězství
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Oprava vodovodu – KMČ se zabývala odstávkou vody, která v posledním měsíci postihla
určité části Droždína z důvodu poškození vodovodního řadu. KMČ upozrňuje občany,
že dne 10. 7. 2019 dojde v Droždíně u odstávce vody. Ing. Hainc zkontroluje opravený
chodník po opravě vodovodního řadu, v případě nesrovnalostí obeznámí Moravskou
vodárenskou a bude požadovat znovu opravu chodníku do původního stavu
Hlučnost, prašnost a světelný smog – KMČ se zabývala problematikou hlučnosti,
prašnosti a světelného smogu, který se vyskytuje vedle obce Bystrovany směr Droždín.
Ing. Hainc připraví návrh petice za občany proti hlučnosti a světelnému smogu. Dále KMČ
vyvolá jednání s obcí Bystrovany na řešení problému, který je způsobován firmou v k. ú.
Bystrovany a obtěžuje občany Droždína
Výsadba nových stromů pod Droždínem – KMČ projednávala možnosti výsadby stromů
pod Droždínem na ochranu proti hlučnosti ještě před dokončením východní tangenty. KMČ
připraví možnosti a vytipuje místa, kde by byla výsadba možná a následně projedná návrh
na MMOl odboru životního prostřední a městské zeleně
Pamětní deska Bohuslavu Sedláčkovi – KMČ řešila návrh na zhotovení pamětní desky
na rodný dům Bohuslava Sedláčka v Droždíně (hudební skladatel). Ing. Hainc osloví
kameníka a požádá o nacenění pamětní desky a osloví majitele domu o písemný souhlas
s jejím umístěním
Úprava a oprava školního hřiště na ulici Gagarinova – Ing. Hainc zašle za KMČ vyjádření
na MMOl odbor školství stanovisko KMČ pro podporu záměru realizace nového hřiště
v areálu ZŠ Droždín včetně využití pro veřejnost
Informační a turistická tabule a mapa Droždína – KMČ se zabývala návrhem
na zhotovení informační tabule pro občany Droždína a turisty, která společně s mapou
v Droždíně chybí. Ing. Hainc osloví výrobce a požádá o nacenění mapy a informační tabule
Fotodokumentace stavu jednotlivých ulic – proběhla prezentace fotografií vybraných ulic
pořízených p. Stejskalem. KMČ projednala problematiku v jednotlivých ulicích. Na dalším
jednání KMČ bude probíhat další prezentace fotografií dalších ulic Droždíně
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Plán prací TSMO – KMČ obdržela od TSMO plán prací na měsíc červenec 2019 a přiložené
informace k údržbě a úklidu, plán bude zveřejněn ve vývěsce na ulici Gagarinova
Informace o schválení darování pozemku do vlastnictví SMOl – KMČ obdržela
informace, že Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání konaném dne 17. 6. 2019
schválilo darování pozemku parc. č. 70 ostatní plocha o výměře 528 m2 v k. ú. Droždín,
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví SMOl a RMO
dne 3. 6. 2019 svěřila zeleň nacházející se na pozemku parc. č. 70 do správy odboru
městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl a chodník a dlážděnou plochu s dvěma
lavičkami do správy odboru dopravy a územního rozvoje MMOl
Stanovisko k dopravní situaci v ulici Vítězství – KMČ obdržela od MMOl odboru dopravy
a územního rozvoje stanovisko k dopravní situaci v ulici Vítězství. Stanovisko odboru
je součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu a bude zveřejněn ve vývěsce v ulici Vítězství
a Gagarinova a v příloze č. 2 tohoto zápisu na webové stránce www.olomouc.eu
Vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje k uzavírce o objízdné trasy v ulici
Jesenická, oprava zatrubnění – KMČ obdržela vyjádření MMOl, které je součástí přílohy
č. 3 tohoto zápisu a bude zveřejněna ve vývěsce v ulici Gagarinova a Vítězství a v příloze
č. 3 tohoto zápisu na webové adrese www.olomouc.eu včetně situační mapky
Nahnutý štít – KMČ obdržela od p. Běhala upozornění na nahnutý štít v ulici Vítězství. KMČ
podá prověření na MMOl odbor stavební
Oznámení o přerušení dodávky vody – dne 20. 6. a 10. 7. 2019 dojde v Droždíně
k přerušení dodávek pitné vody. KMČ nechá informaci vyhlásit místním rozhlasem
a také informace bude ve vývěskách v MČ
Informace od DPMO – KMČ obdržela od MMOl odboru kultury informace o změnách tarifu
pro osoby starší 65 let bude jízdné zdarma. Informace budou zveřejněny ve vývěsce.
Dále KMČ obdržela informace týkající se změny jízdních řádů od 1. 7. 2019
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Informace o pouti Hanáků na Svatém Kopečku dne 16. 6. 2019 – KMČ obdržela informaci
o konání poutě Hanáků na Svatém Kopečku
Vyhláška o rušení nočního klidu – KMČ obdržela od MMOl vyhlášku týkající se MČ Staré
Hodolany projednávaného na Zastupitelstvu města Olomouce dne 17. 6. 2019
6. Požadavky občanů
p. Hořínek – vznesl požadavek na možnou opravu případně zabezpečení studny v ulici
Elišky Junkové a Vítězství a předal KMČ katastrální mapu s umístěním studny. Dále vznesl
dotaz na dopravní situaci v ulici Vítězství. KMČ podala požadavek na vyjádření MMOl
odboru dopravy a územního rozvoje k situaci v ulici Vítězství. Vyjádření MMOl odboru
dopravy a územního rozvoje je součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu a bude zveřejněn
ve vývěsce v ulici Vítězství a Gagarinova a v příloze č. 2 tohoto zápisu na webové stránce
www.olomouc.eu
p. König – informoval KMČ o stavu sekání trávy v ulici Horní Úlehla. Vznesl požadavek
na odstranění uschlé túje v ulici Horní Úlehla u zastávky MHD, dále vznesl požadavek
na umístění dopravního značení městské části Droždín u Velké Bystřice a kdy bude
umístěna dopravní značka městské části Droždín u příjezdových cest směrem k Droždínu.
KMČ opakovaně požaduje umístění dopravního značení městské části Droždín
na příjezdové komunikace směrem k Droždínu
7. Nové požadavky
Požadavek na umístění dopravního značení MČ Droždín u příjezdových cest – KMČ
opětovně žádá umístění dopravního značení městské části Droždín u páteřních křižovatek
a příjezdových cest směr Droždín (Lipenská – kruhový objezd, Samotíšky – kruhový objezd,
Velká Bystřice, Bystrovany, Bukovany)
8. Závěr
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a oznámil další termín jednání KMČ.
KMČ přeje všem spoluobčanům krásné léto a dětem hezké prázdniny
9. Místo a čas příští schůze
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí 5. 8. 2019
v 17:00 hodin mimořádně v Restauraci U Hřiště, Dolní Úlehla 27 v Droždíně
10. Jednání bylo ukončeno v 18:15 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: 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. Přílohy
Příloha č. 1

Záznam z jednání
Konaného dne: 13.6.2019 v zasedací místnosti odboru investic Magistrátu města Olomouce
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny
Akce: Cyklistická stezka Samotišky – Droždín – Bystrovany
Jednání bylo svoláno před zahájením výběru zhotovitele projektové dokumentace z důvodu
upřesnění zadávacích podmínek. Projektová dokumentace bude vypracována podle
schváleného investičního záměru „Samotišky – Droždín – Bystrovany“. Podle tohoto záměru
je trasa rozdělena na 3 úseky:
• Úsek I. – od okružní křižovatky v Samotiškách po začátek místní části Droždín,
• Úsek II. – intravilán městské části Droždín,
• Úsek III. – od konce městské části Droždín po intravilán Bystrovany.
Úsek III. byl zpracován ve dvou variantách lišících se umístěním cyklostezky vzhledem
k silnici (vlevo/vpravo) a zakončením. Při projednávání investičního záměru byla vybrána
varianta 02 vpravo silnice ( ve směru od Droždína do Bystrovan) až k železniční trati č. 310
Olomouc, hl.n. – Opava a dále podél ní až k železničnímu přejezdu na ulici Droždínskou.
Oproti investičnímu záměru bude pozměněn začátek Úseku II., cyklisté budou svedeni na
krajskou komunikaci III/4436 již na par. č. 1256/3 k.ú. Droždín. Přes městskou část Droždín
budou cyklisté dle návrhu vedeni po krajské komunikaci III/4436 pomocí piktogramů.
Pokud bude možné budou při zpracovávání projektové dokumentace respektovány stávající
dřeviny a jejich ochranná pásma.
V Olomouci 1.7.2019

Ing. Kovářová
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Příloha č. 2
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Příloha č. 3
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