KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 5. 8. 2019
Zápis č. 08
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 1. 7. 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
2. Prezence
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, p. Helekal, pí. Hejlová Hollarová,
pí. Lenertová, Mgr. Lochmanová p. Prášil, p. Stejskal, Mgr. Šišková
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Šimek
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny:
Hosté dle prezenční listiny: p. Jan Zedník, p. Zbyněk Spáčil, p. Ondřej Pražák, p. Josef
Běhal, pí. Hana Ženožičková, p. Radovan Malina, p. Vlastimil Kubáček, pí. Iveta Culková,
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 1. 7. 2019
Splněno
4. Jednání KMČ
Cyklostezka Bystovany – Droždín – Samotíšky – KMČ osloví během měsíce září a října
2019 dotčené majitele pozemků s žádostí, zda budou souhlasit s trasováním cyklostezky, dle
proběhlého pracovního jednání k cyklostezce, Ing. Hainc informoval přítomné o návrzích
plánovaného vedení cyklostezky
Místní šetření oprava komunikací a chodníků – KMČ svolá místní šetření na měsíc srpen
2019 za účelem opravy komunikací a chodníků a řešení problémů s přívalovými dešti.
Ing. Hainc pozve pracovníka MMOl p. Šulce
Estetizace – KMČ projednala další návrhy na estetizaci. KMČ neobdržela od MMOl odboru
městské zeleně a odpadového hospodářství zatím žádné stanovisko k navrženým lokalitám
v Droždíně a k jejich úpravě během podzimu 2019 po skončení vegetačního období
Oprava krajské komunikace – Ing. Hainc informoval KMČ o připravované opravě výtluků
a nerovností na krajských komunikacích v Droždíně, které by měla Správa silnic
Olomouckého kraje opravit během měsíce srpna
Údržba zeleně – KMČ řešila zvednutou část chodníku a zdi v ulici Vítězství vlivem rostoucí
lípy v ulici. Problém s lípou, která roste na hrázi rybníka v ulici V Rynkách, do budoucna
hrozí rozbití hráze vlivem kořenového systému. Dále KMČ řešila umístění vaků s vodou
k vybraným stromům v ulici „Dolní Úlehla“ a na ,,Starou cestu“ nad Droždín. Ing. Hainc
informoval, že by mělo dojít k písemnému obeznámení vlastníků pozemků v ulici
U Prachárny, řešené na místním šetření v květnu 2019 za účelem sekání trávy minimálně
2krát ročně. KMČ řešila místa v Droždíně, které opět nejsou zahrnuty v pravidelných sečích.
P. Stejskal informoval KMČ o posekané trávě v ulici Akátová a Dolní Úlehla a o kontrolním
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dnu v ulici Akátová. KMČ řešila problematiku v ulici Jesenická a Na Příhonu s neořezanými
stromy z pozemků soukromých vlastníků zasahující do komunikace
Černé skládky – KMČ řešila problematiku černých skládek v Droždíně a jejich likvidaci
Nový herní prvek na dětském hřišti – na dětském hřišti v ulici E. Junkové bude vyměněná
skluzavka za nový herní prvek
Místo pro setkávání občanů a sportování – KMČ řešila problematiku stávajících míst
a chybějící místa pro herní vyžití dětí a pro setkávání občanů v Droždíně
Tříděný odpad, kontejnery – KMČ řešila nádoby na třídění olejů a bílého skla,
které v Droždíně chybí – řeší Ing. Hainc, p. Prášil
Vyjádření KMČ k dopravnímu stanovisku v ulici Vítězství a ke stanovisku dopravního
značení v Droždíně. MMOl odbor dopravy a územního rozvoje – KMČ projednala
písemný návrh vyjádření KMČ k zaslaným stanoviskům, které byly zveřejněny v příloze
minulého zápisu. Ing. Hainc zašle vyjádření KMČ na MMOl
Adamovka, ulice Jesenická, oprava zatrubnění – ve dnech 20. 7. 2019 až 15. 8. 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
Smuteční oznámení – v ulici Gagarinova, Horní Úlehla a U Cihelny jsou nainstalovány
smuteční vitríny. Kontakt na osoby za KMČ zajišťující vložení parte do vitríny:
Ing. Hainc +420 723 644 458, Mgr. Šišková +420 777152762, e-mail kmc02@olomouc.eu
Informace na kontaktní osoby budou umístěny ve všech smutečních vitrínách
Zvonění za zesnulé občany – KMČ děkuje za dlouholetou službu panu Karlu Šiškovi.
Kontakt na osobu zajišťující zvonění Mgr. Šišková +420 777152762, e-mail
kmc02@olomouc.eu
Proběhlé opravy – byl opravený vjezd do areálu MŠ Droždín v ulici Gagarinova, došlo
k opravě části komunikace a chodníku v ulici Horní Úlehla u zastávky MHD směr Bukovany,
došlo k opravě chodníku v ulici Gagarinova
Pamětní deska Bohuslavu Sedláčkovi – vzhledem k zápornému stanovisku majitelů
rodného domu Bohuslava Sedláčka, KMČ nebude umístění pamětní desky realizovat.
Informace o našem hudebním skladateli KMČ zpracuje a umístí do informační tabule, kterou
plánuje umístit v ulici Gagarinova
Informační a turistická tabule a mapa Droždína – KMČ řešila varianty a velikost
informační tabule a mapy
Fotodokumentace stavu jednotlivých ulic během přívalových dešťů – proběhla
prezentace fotografií z přívalových dešťů pořízených Ing. Haincem, KMČ projednala
možnosti úpravy komunikace v ulici Myslivecká a navrhuje dobudování žlabu a propadových
žlabů na sběr kamení během přívalových dešťů, které jsou splavovány do ulice Vítězství
Zajištění protipovodňových pytlů– Ing. Hainc osloví SDH Droždín s žádostí o dodání
několika pytlů na písek proti vodě, které KMČ umístí do vybraných lokalit v Droždíně pro
zmírnění následků přívalových dešťů
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Plán prací TSMO – KMČ obdržela od TSMO plán prací na měsíc srpen 2019 a přiložené
informace k údržbě a úklidu, plán bude zveřejněn ve vývěsce na ulici Gagarinova
Žádost o sdělení stanoviska k výpůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví SMOl – KMČ
obdržela od MMOl odboru majetkoprávního žádost k výpůjčce parc. č. 300/1 orná půda
o výměře 52m2 a pozemek parce č. 303 orná půda o výměře 91 m2 v k. ú. Droždín, manželé
Šiškovi žádají o výpůjčku předmětných pozemků za účelem sekání trávy kolem rodinného
domu. KMČ souhlasí s výpůjčkou (8 pro, 0 zdržel se, 0 proti)
Barokní slavnosti – KMČ obdržela pozvánku na Barokní slavnosti, plakátek byl zveřejněn
ve vývěsce v ulici Gagarinova
Rozhodnutí – KMČ obdržela od MMOl odboru stavební rozhodnutí o povolení k úplné
uzavírce místní komunikace v ulici Jesenická mezi domy č. o. 2 až po č. o. 15) z důvodu
opravy zatrubnění Adamovky ve dnech 20. 7. – 15. 8. 2019
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Cyklostezka Samotíšky – Droždín – Bystrovany seznamy dotčených pozemků –
KMČ obdržela seznam vlastníků dotčených pozemků, kde má vést cyklostezka. KMČ
dotčené vlastníky osloví, zda budou souhlasit s případným odkupem pozemků za účelem
trasování cyklostezky
Oznámení o řízení o návrhu Změny č. VIII Územního plánu Olomouce – KMČ obdržela
od MMOl odobru dopravy a územního rozvoje oznámení o konání veřejného projednání
návrhu změny č. VIII Územního plánu Olomouce, které se bude konat 29. 8. 2019 v 15:00
hodin v zasedací místnosti odboru dopravy a územního rozvoje MMOl. K veřejnému
nahlédnutí bude návrh vystaven ve dnech od 29. 7. 2019 do 5. 9. 2019 na MMOl Hynaisova
34/10 Olomouc
Vyjádření dotčeného dopravního úřadu k žádosti o povolení uzavírky silnice I/35
v úseku Olomouc – Přáslavice – KMČ obdržela od MMOl informace týkající se uzavírky
silnice I/35 Olomouc – Přáslavice, kde dochází k opravě a realizaci stavby I/35 Olomouc –
průtah od křižovatky Pavelkova směr Přáslavice. Opravy v místě budou realizovány
od 15. 7. 2019 do 27. 10. 2019
6. Požadavky občanů
p. Zedník – Informoval KMČ o rozbitém sloupu u elektrického napětí v ulici Horní Úlehla
p. Malina – vznesl požadavek na umístění odpadkového koše u laviček v ulici Gagarinova
pí. Ženožičková – vznesla dotaz k opravě komunikace v ulici U Cihelny. K opravě
komunikace by mělo dojít během měsíce srpna 2019. Podala požadavek na snížení rychlosti
v ulici U Cihelny. KMČ se s problematiku dopravy v ulici U Cihelny dlouhodobě zabývá
a žádá o řešení siturace. KMČ podá požadavek na řešení vysoké rychlosti v ulici
p. Spáčil – vznesl požadavek na posekání trávy před hasičskou zbrojnicí a pod školou. Ing.
Hainc část trávy dle požadavku vyseká. Z důvodu suchého a teplého počasí došlo
k pozastavení pravidelných sečí a k úpravě termínů sekání. V Droždíně by během měsíce
srpna mělo dojít k pravidelné seči trávy dle sdělení MMOl odboru správy městské zeleně.
Dále p. Spáčil vznesl dotaz na opravu polní cesty spojující Droždín a ,,prachárnu“. KMČ řeší
možnosti opravení polní cesty
p. Běhal – vznesl dotaz na uzavírku silnice Olomouc – Přáslavice I/35 a dále vznesl dotaz
na zvoničku v hasičské zbrojnici. KMČ plánuje elektrifikaci zvonění
pí. Culková – informovala KMČ o vyplavené zahradě a o problémech v části účelové
komunikace nad Droždínem během přívalových dešťů
7. Nové požadavky
Požadavek na údržbu zeleně a prořezání větví a stromů v Držodíně – KMČ žádá
prořezání a údržbu zeleně dle místního šetření, které bylo v červnu 2019 v Droždíně
provedeno
Požadavek na umístění odpadkového koše – KMČ žádá umístění nového odpadkového
koše k novým lavičkám v ulici Gagarinova
Požadavek na umístění vaků s vodou ke stromům – KMČ žádá umístění vaků s vodou ke
stromům (ořešákům) v ulici Dolní Úlehla a na ,,Staré cestě“ ke dvěma lípám ke kapličce sv.
Anny nad Droždínem
8. Závěr
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a poděkoval provozovateli Restaurace
Na Hřišti za možnost využití místa pro schůzi KMČ a oznámil další termín jednání KMČ
9. Místo a čas příští schůze
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí 2. 9. 2019
v 17:00 hodin místnosti klubu seniorů v areálu MŠ Droždín Gagarinova 17a
10. Jednání bylo ukončeno v 18:58 hodin
Zapsal: Ing. Bc. Rostislav Hainc
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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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