KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 2. 9. 2019
Zápis č. 09
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 5. 8. 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, Ing. Šimek
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: pí Lenertová
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny:
Hosté dle prezenční listiny: p.Ondřej Pražák, pí. Petra Janiková, p. Václav Losík, p. Josef
Běhal
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 5. 8. 2019
Splněno
4. Jednání KMČ
Pozemkové úpravy v k. ú. Droždín – Ing. Hainc informoval KMČ o projednání možnosti
pozemkových úprav v k. ú Droždín s p. náměstkem primátora Mgr. Pelikánem týkající se
protipovodňových opatření na potoku Adamovka, výsadby alejí a stromů v okolí Droždína,
úpravou a opravou polních cest a účelových komunikací nad a pod Droždínem. KMČ
následně u katastrální mapy projednala možnosti velikosti rozlohy návrhu do zařazení
pozemkových úprav. KMČ věc dále bude řešit a připraví podrobný rozpis z katastrální mapy,
který předá na MMOl.
Místní šetření - oprava komunikací a chodníků, řešení přívalových dešťů – dne 27. 8.
2019 proběhlo místní šetření v ulicích Droždína s pracovníkem MMOl p. Šulcem, za KMČ
Ing. Hainc. Řešila se problematika rozbité komunikace a chodníku v ulici Horní Úlehla, ulice
Akátová, Vítězství, Jesenická, Gagarinova. Dále se řešila problematika s přívalovými dešti
v ulici Myslivecká, Na Příhonu, Jesenická, kde by se v určitých částech ulice Myslivecká měl
v příštím roce vybudovat propustek a žlab a dojde k částečné opravě výtluků živicí v ulici
Myslivecká.
Oprava krajské komunikace – dle sdělení pracovníka SSOK dojde k opravě výtluků
a nerovností na krajské komunikaci v Droždíně až během měsíce září
Venkovní pingpongový stůl – KMČ projednala a schválila návrh na pořízení
pingpongového stolu do ulice Dolní Úlehla pod hřiště pro venkovní hraní (8 pro, 0 zdržel se,
0 proti). Mgr. Šišková prověří typy pingpongových stolů pro objednávku.
Nové pivní sety a venkovní stan – KMČ projednala a schválila návrh na pořízení
10 pivních setů a stanu se stoly a židlemi do vlastnictví KMČ na pořádání akcí, které se
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v Droždíně plánují a konají (8 pro, 0 zdržel se, 0 proti), p. Prášil prověří kvalitu pivních setů
a stanu pro objednávku
Nový dataprojektor – KMČ projednala a odsouhlasila pořízení dataprojektoru do vlastnictví
KMČ na promítání zápisů a fotografií na schůzích KMČ, na pořádání akcí a možnosti
promítání fotografií a videí a také na veřejné debaty s občany. KMČ si musí pravidelně
dataprojektor půjčovat a ne vždy jej může využít (8 pro, 0 zdržel se, 0 proti).
Typ dataprojektoru prověří Ing. Šimek pro objednávku.
Černé skládky – KMČ řešila problematiku černých skládek v Droždíně a jejich likvidaci.
Koncem září 2019 členové KMČ odstraní černou skládku nad Droždínem ,,K Boru“.
Estetizace – KMČ řešila návrhy na estetizaci. Během měsíce září 2019 se členové KMČ
mimořádně sejdou k dořešení návrhů pro zařazení do plánu estetizace. Dle sdělení MMOl
odboru životního prostředí nemusí KMČ použít finanční prostředky na údržbu zeleně, která
by měla být provedena MMOl odborem zeleně v pravidelné údržbě.
Nová informační tabule s mapou – dne 6. 9. 2019 proběhne místní šetření v ulici
Gagarinova k návrhu umístění informační tabule s historií Droždína a mapou MČ.
Dokončená oprava Adamovky v ulici Jesenická – došlo k ukončení opravy havarijního
stavu zatrubnění potoku Adamovka. KMČ upozorní na rozbité obrubníky, které je nutno
vyměnit, na rozbité dopravní zrcadlo a plot v ulici Jesenická během uzavírky v ulici Jesenická
– informace předá Ing. Hainc
Místo na odkládání popelnic v ulici V Rynkách – KMČ se zabývala problematikou týkající
se odkládání popelnic při vyvážení směsného a bio odpadu. Místní šetření na řešení situace
proběhne s pracovníkem MMOl v ulici V Rynkách 17. 9. 2019.
Přívalové deště – KMČ řešila problematiku týkající se přívalových dešťů. Ing. Hainc
informoval KMČ o proběhlé reportáži o městské části Droždín týkající se přívalových dešťů.
Reportáž byla odvysílána na Českém rozhlase.
Zaplevelené chodníky – KMČ řešila problematiku zaplevelených chodníků v Droždíně. Ing.
Hainc svolá místní šetření p. pracovníkem TSMO za účelem údržby chodníků a odplevelení
chodníků.
Pravidelná seč – údržba zeleně – KMČ řešila problematiku se stále neposekanými úseky,
o které KMČ vícekrát žádala do zařazení plánu pravidelné seče. Ing. Hainc informoval KMČ,
že posekal trávu v ulici Myslivecká, Arnoldova, v Rynkách a Horní Úlehla, kde stále
neprobíhá pravidelná seč.
Problematika se zábory veřejných prostranství a odvodněním domů – KMČ řešila
problematiku týkající se nevhodně umístěného dřeva, stavebního materiálu, odpadu atp.,
který občané nechávají umístěný v blízkosti komunikací a chodníků a ohrožují tak další
účastníky silničního provozu a chodce. KMČ bude jednotlivé problematické ulice procházet
a bude oslovovat občany, kteří takto nebezpečně zabírají veřejné prostranství, dále KMČ
osloví vlastníky nemovitostí a upozorní na odvodnění především ze střech, kde dochází
k ohrožování chodců a vozidel při deštích. KMČ také upozorní dotčené občany rozhlasem
a bude řešit problémová místa s PČR a MPO.
Místní šetření v ulici Na Příhonu – Ing. Šimek informoval KMČ o proběhlém měření
komunikace na místním šetření v ulici Na Příhonu týkající se spodní části ulice a betonových
okrajů. KMČ projednávala možnou úpravu veřejného prostranství u komunikace.
Výdaje – 644,- vody na jednání KMČ, 333,- benzín pro pracovnici TSMO na sečení trávy
Rozsvěcování vánočního stromu – dne 30. 11. 2019 proběhne v Droždíně již tradiční akce
Rozsvěcování vánočního stromu. KMČ plánuje pořízení nového vánočního osvětlení
na strom s doplněním současného osvětlení žluté barvy. Členové KMČ roznesou pozvánky
začátkem listopadu 2019. Nové osvětlení a nacenění řeší p. Prášil.
Zabíjačka (zabíjačkové hody) – KMČ plánuje společenskou akci spojenou s rozsvěcováním
vánočního stromu dne 30. 11. 2019, při které budou pořádány zabíjačkové hody. Ing. Šimek
řeší zajištění materiálu, příborů a tácků, Ing. Hainc projedná možnosti zabíjačky
s provozovateli, kteří dělají zabíjačkové hody a projedná zábor komunikace Gagarinova
kolem školy.
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Výsadba nové zeleně kolem pomníku 1. a 2. světové války v ulici Gagarinova –
pí. Hollarová a Mgr. Šišková zajistí a provedou novou výsadbu květin kolem pomníku v ulici
Gagarinova během podzimu 2019.
Poděkování občanům – KMČ děkuje všem občanům, kteří během letních měsíců zalévali
muškáty na autobusových zastávkách a na mostě na křižovatce a přispěli k tomu, aby naše
městská část mohla být zase o něco hezčí.
Úprava místnosti DP – KMČ projednala možnosti úpravy místnosti DP tak, aby jednání
mohla probíhat v místnosti DP a KMČ u katastrální mapy s možností zapojení dataprojektoru
během jednání.
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Plán prací TSMO – KMČ obdržela od TSMO plán prací na měsíc září 2019 a přiložené
informace k údržbě a úklidu, plán bude zveřejněn ve vývěsce na ulici Gagarinova.
Příprava vyhlášky o pohybu osob se psy ve městě – KMČ obdržela informace týkající se
návrhů na volné plochy pro výběh psů. KMČ neposílala žádné varianty volných ploch
vzhledem k tomu, že Droždín je okrajovou částí města a není ohraničena další zástavbou,
ale poli a lesy.
OZV regulace provozní doby – KMČ obdržela informace týkající se regulace provozní doby
restaurací a letních zahrádek.
Odpověď na požadavek na umístění dopravního značení MČ Droždín u příjezdových
cest – MMOl odbor dopravy a územního rozvoje považuje další dopravní značení za
nadbytečné a zbytečně zatěžující pozornost řidičů. KMČ s tímto vyjádřením nesouhlasí
a bude požadovat umístění značení MČ Droždín.
Změna jízdních řádů – KMČ obdržela změny jízdních řádů týkající se linky č. 14, 17 a 19.
Změna bude vyvěšena ve vývěsce v ulici Gagarinova pod školou.
Cesta – KMČ obdržela od p. Dvořáka požadavek na opravu cesty spojující ulici Mysliveckou
se Svatým Kopečkem (ulicí Dvorského). KMČ svolá dne 26. 9. 2019 v 17:00 hodin místní
šetření do chatové oblasti nad ulicí Myslivecká. Mgr. Lochmanová pozve dotčené občany.
KMČ nechá místní šetření vyhlásit místním rozhlasem.
Chataři – problematika s ukládáním odpadu – KMČ obdržela fotodokumentaci a informace
o problému týkajícího se ukládání odpadu v chatových oblastech v ulici Jesenická
a na ,,Staré cestě“ nad Droždínem. KMČ se věcí zabývá a podnikne kroky k možné eliminaci
ukládání nevhodného odpadu v okolí stanoviště, vše projedná s MMOl a TSMO.
Pozvánka na akci Den pro zdraví v Arboretu Bílá Lhota – KMČ obdržela pozvánku na
Dny evropského dědictví na 7. 9. 2019. Pozvánka byla vyvěšena ve vývěsce v ulici
Gagarinova pod školou.
Noční klid 2020 – KMČ obdržela požadavek na zajištění termínů pro pořádání venkovních
společensko-kulturních akcí, které se v Droždíně budou konat v příštím roce 2020.
Ing. Hainc osloví spolky a organizace působící v Droždíně s žádostí o dodání termínů konání
venkovních akcí v roce 2020.
Uzavírka silnice I/365 v úseku Olomouc – Přáslavice – KMČ obdržela informace týkající
se jízdních řádů linky č. 25. Linka č. 15 je beze změny.
Mimořádná situace – stavba II/447 Strukov – Šternberk – KMČ obdržela informace
týkající se uzavírky silnice a výlukových linek č. 890313. 890364, 891364.
Pozvánka na akci Jak chutná Lošov – KMČ obdržela pozvánku na 14. 7. 2019, pozvánka
je vyvěšena ve vývěsce v ulici Gagarinova pod školou.
Účast předsedů na jednání RMO a setkání s RMO a komisemi – KMČ obdržela
harmonogram rozpisu jednání RMO s KMČ, které by mělo proběhnout v II. Q roku 2021
v kulturním domě v Lošově. Jednání předsedů KMČ s RMO bude předběžně v roce 2020.
Údržba pozemků – KMČ obdržela od manželů Šiškových požadavek na údržbu pozemku
parc. č. 1510 v k. ú. Droždín za účelem zařazení do pravidelného plánu seče a žádají
o pomoc při jednání s majitelem pozemku parc. č. 17 a 18 v k. ú. Droždín z důvodu
neudržovaného stavu travního porostu. KMČ předá požadavek MMOl odboru životního
prostředí.
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Řešení dopravního značení Olomouc, Droždín – KMČ obdržela od pí Dvorské v kopii
dopis týkající se dopravního značení a problematiky s dopravou v ulici U Cihelny. KMČ
se věcí dlouhodobě zabývá.
6. Požadavky občanů
pí Janiková – poděkovala KMČ za dodání pytlů s pískem do ulice Myslivecká a vznesla
dotaz týkající se eliminace přívalových dešťů a nánosů bahna a kamení v ulici Myslivecká.
KMČ řeší problematiku přívalových dešťů, během příštího roku bude vybudovaný propustek,
který by měl přívalové deště v ulici Myslivecká eliminovat. Následně také KMČ po každém
přívalovém dešti řeší čištění vpustí a propustků s požadavkem na TSMO.
p. Losík – informoval KMČ o probíhající stavbě komunikace v ulici Akátová.
7. Nové požadavky
Požadavek na údržbu zeleně a prořezání větví a stromů v ulici Na Příhonu, Jesenická –
KMČ žádá prořezání a údržbu zeleně podél komunikace.
Požadavek na údržbu zeleně v ulici Dolní Úlehla – KMČ žádá prořez větví třešní podél
cesty a opětovně žádá o provedení zdravotního řezu lip v ulici Gagarinova.
Požadavek na údržbu pozemku – KMČ žádá o zařazení parc. č. 1510 do plánu pravidelné
seče.
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 7. 10. 2019
v 17:00 hodin v místnosti klubu seniorů v areálu MŠ Droždín Gagarinova 17a.
10. Jednání bylo ukončeno v 18:58 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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