KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 7. 10. 2019
Zápis č. 10
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 2. 9. 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, 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.Ondřej Pražák, p. Jan Barták, p. František Konečný, p. Josef
Běhal, pí. Jana Zedníková, pí. Laďka Zedníková, p. Hrbek
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 2. 9. 2019
Splněno
4. Jednání KMČ
Okružní křižovatka – KMČ se zabývala a projednávala aktuální situaci, která se stala
na přechodu v ulici Pplk. Sochora, kde došlo 7. 10. 2019 k dopravní nehodě, při níž byla
zraněna dívka. Ing. Hainc a p. Prášil informovali KMČ o proběhlém pracovním jednání, které
se konalo 16. 9. 2019, týkající se návrhu okružní křižovatky v ulici Pplk. Sochora,
Gagarinova, U Cihelny. V příloze č. 1 a 2 tohoto zápisu je návrh okružní křižovatky a zápis
z pracovního jednání k přípravě projektové dokumentace. Příloha bude zveřejněna v zápise
KMČ na webové stránce www.olomouc.eu a na vývěsce v ulici Gagarinova. KMČ řešila
problematiku, která se týká bezpečnosti přechodů pro chodce a dopravní situací v Droždíně
Pozemkové úpravy v k. ú. Droždín – Ing. Hainc informoval KMČ o projednání
pozemkových úprav s poslancem Ing. Marinem Jurečkou, který navštívil 30. 9. 2019 Droždín
Pozvání na jednání Rady školy – Ing. Hainc informoval KMČ o účasti na jednání Rady
školy v Droždíně, kde byl pozván k projednání aktuální situace týkající se dopravní nehody,
opravy školního hřiště, opravy střechy školy, spolupráci KMČ a ZŠ a další témata, která
budou řešeny
Místní šetření v chatové oblasti nad Droždínem nad ulici Dvorského – dne 26. 9. 2019
proběhlo místní šetření v chatové oblasti za KMČ se účastnil Ing. Hainc, Mgr. Lochmanová,
pí. Lehnertová, p. Helekal. Řešili se požadavky občanů: chybějící osvětlení, zimní údržba,
problematika s kanalizací, údržba zeleně, regulační plán, problematika s parkování v ulici
Myslivecká, přívalové deště, požadavek na umístění posypové nádoby na sůl a drť,
požadavek na umístění odpadkového koše, rozbitá cesta, chybějící dopravní zrcadlo
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Místní šetření – dne 7. 10. 2019 proběhlo místní šetření týkající se nově nainstalované
dětské skluzavky, která byla umístěna na dětské hřiště na místo staré. KMČ svolala místní
šetření z důvodu podnětů občanů na nevhodný prvek pro malé děti. KMČ projedná možnosti
řešení stávající situace s MMOl odborem životního prostředí a následně bude informovat
občany
Černé skládky – Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém místním šetření s pracovníkem
MMOl Ing. Jasinským z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství. Řešila
se problematika černých skládek, ukládání odpadu chatařů, umístění popelnic. V příloze č. 3
tohoto zápisu je návrh značení, které bude umístěno na místa pro ukládání odpadu chatařů
Problematika s umísťováním popelnic v ulici v Rynkách – Ing. Hainc informoval KMČ
o probíhajícím šetření, kde je možné popelnice v ulici odkládat dle požadavků občanů.
Jakmile od MMOl obdrží informaci, bude informovat dotčené občany ulice
Oprava krajské komunikace – Ing. Hainc prověří u pracovníka SSOK kdy dojde k opravě
výtluků a nerovností na krajské komunikaci v Droždíně
Uvolněné poklopy od kanálů – KMČ řešila problematiku s uvolněnými poklopy od kanálů
v ulici U Cihelny, na které si občané tamní ulice stěžují při projíždění automobilů, Ing. Hainc
požádá Moravskou vodárenskou o prověření stavu poklopů v ulici
Cyklo vyjížďka na trase navrhované cyklostezky Bystrovany – Droždín – Samotíšky –
KMČ projednala a schválila uspořádání cyklo vyjížďky na 12. 3. 2019. Ing. Hainc pozve
zástupce SMOl a okolních obcí na odpolední vyjížďku po trase plánované cyklostezky
Setkání předsedů V4 v Lošově – Ing. Hainc informoval KMČ o setkání předsedů KMČ
Droždín, Lošov, Radíkov a Svatý Kopeček. Na společném jednání se řešila problematika
zimní údržby, investice, opravy a pořádání společenských akcí v MČ Olomouce
Výdaje – 3458 Kč úprava pomníku a osazení květin v ulici Gagarinova
Dobrovolná brigáda členů KMČ – KMČ projednala přípravu dobrovolné brigády na úklid
klestí a trávy v měsíci říjnu nebo listopadu 2019 ve vybraných lokalitách Droždína
Oslavy k 30. výročí svobody – akce proběhne 8. 11. 2019 od 17:00 hodin u pomníku
na ulici Gagarinova, následně proběhne promítání fotografií na budově školy týkající
se posledních 30 let. Ing. Hainc osloví všechny organizace a spolky, ZŠ a MŠ s žádostí
o dodání fotografií. V jednání je možnost odhalení pamětní desky Bohuslavu Sedláčkovi
Rozvěšování Vánočního stromu – KMČ projednala termín konání akce, která se uskuteční
30. 11. 2019 od 14:00 hodin pod školou v ulici Gagarinova. Pí. Hollarová připraví plakát
a pozvánky, Ing. Hainc zajistí prodejce kávy, zabíjačkových specialit, p. Prášil zajistí dodání
osvětlení stromu a montáž žárovek na strom. Všichni členové roznesou dle svých
stanovených ulic, které mají na starosti, během listopadu pozvánky do schránek
Sběrová sobota – proběhne 12. 10. 2019 od 8:00 hodin na ulici Gagarinova pod
hasičskou zbrojnicí
Nové fotbalové branky – KMČ projednala a schválila nákup dvou nových fotbalových
branek 1990 Kč za 1 kus, které umístí pod dětské hřiště na hasičský výcvikový prostor,
který často využívají děti hrající fotbal. Ing. Hainc zajistí nákup a umístění
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Plán prací TSMO – KMČ obdržela od TSMO plán prací na měsíc říjen 2019 a přiložené
informace k údržbě a úklidu, plán bude zveřejněn ve vývěsce na ulici Gagarinova.
Rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce – KMČ obdržela od MMOl odboru
majetkoprávního informace o rozhodnutí ZMO o nevyhovění žadateli o směnu pozemku
parc. č. 243 ostatní plocha o výměře 51m2 v k. ú. Droždín ve vlastnictví SMOl za ideální
podíl 1/27 v části pozemku parc. č. 874 orná půda o výměře 106m2. KMČ se k této směně
vyjadřovala nesouhlasným stanoviskem se směnou
Objednávky – KMČ obdržela potvrzenou objednávku od MMOl pro vytvoření pamětní desky
Bohuslavu Sedláčkovy 9 500 Kč a objednávku týkající se nové informační tabule na ulici
Gagarinova 20 330 Kč
Návrh na snížení rychlosti na 30km/h – KMČ obdržela od pí. Kočiříkové návrh na snížení
rychlosti v ulici U Cihelny pro osobní i nákladní auta společně s přílohou dopisu
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týkající se řešení dopravní situace v ulici U Cihelny. KMČ požádá o návrh na snížení
rychlosti
Podávání alkoholu – KMČ obdržela stručný právní rámec týkající se informací od MPO
ve věci alkoholu na akcích určených pro osoby mladší 18 let
Estetizace – KMČ obdržela od MMOl informace týkající se estetizace na rok 2020.
Ing. Hainc zašle návrhy návrhy na rok 2020 do konce listopadu 2019
Informace o záměru – Ing. Hainc obdržel od manželů Galatíkových informaci
týkající se možného vybudování nové kapličky mezi Droždínem, Bukovany, Lošovém
a Svatým Kopečkem
Pozvánka na konferenci k rodinné politice města Olomouce – KMČ obdržela pozvánku
a od pí. náměstkyně Evy Kolářové, DipMgmt na konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek
17. 10. 2019 od 9:00 hodin ve velkém zasedacím sále MMOl
Kácení stromů – KMČ obdržela sdělení od MMOl odboru městské zeleně a odpadového
hospodářství týkající se vykácení uschlého ořešáku do 30. 9. 2019 v ulici Jesenická u domu
č. o. 5
Zpevnění polní cesty mezi Droždínem a ,,prachárnou“ – KMČ obdržela od p. Zbyňka
Spáčila dotaz týkající se opravy cesty a jak vypadá kolem možné opravy současná situace.
KMČ řeší tuto cestu v rámci pozemkových úprav a pokud by se pozemkové úpravy
realizovaly na území k. ú. Droždín došlo by k opravě i této cesty. KMČ i přesto nechá nacenit
možnou opravu recyklátem u TSMO a osloví okolní vlastníky pozemků a občany ulice
U Prachárny a projedná možnosti dalšího postupu a řešení
Odpověď na požadavek na umístění vaků s vodou ke stromům – KMČ obdržela
od MMOl odboru městské zeleně a odpadového hospodářství informace týkající se lípy
u kapličky na ,,Staré cestě“, kde by mělo dojít k obnovení stromů pracovníky VFO a. s. a 3
ořešáky v péči firmy prověří na místě a případně prosychání bude firma, která stromy
zasadila vyzvána k nápravě
Restaurační předzahrádky – KMČ obdržela informace týkající restauračních předzahrádek.
KMČ projednala stávající předzahrádky v Droždíně, jde pouze o jednu. KMČ doporučuje
předzahrádku v ulici Gagarinova i v příštím roce zachovat
Sběrová sobota v roce 2020 – proběhne v Droždíně 31. 10. 2020
6. Požadavky občanů
pí. Zedníková – poděkovala KMČ za vstřícnost při řešení hluku o dvou víkendech z důvodu
stavebních pracích a podala požadavek na umístění dopravního zrcadla v ulici Horní Úlehla.
KMČ již několikrát podávala žádost na umístění dopravního zrcadla na ulici Horní Úlehla.
KMČ opět podá požadavek
p. Barták a p. Konečný – informovali KMČ o rozbité komunikaci nad Droždínem směrem
,,K Boru“. Požadují snížení hmotnosti hmotnost vozidel. KMČ svolá na místo místní šetření
za účelem možného řešení. Obeznámí dotčené občany a vyhlásí termín místního šetření
místním rozhlasem. Navrhuje zahrnout do plánu pozemkových úprav tuto účelovou
komunikaci
p. Hrbek – informoval KMČ o stavu cesty spojující Svatý Kopeček s ulici Myslivecká
v Droždíně v chatové oblasti, dále informoval o problému s recyklátem a splavování
přívalovými dešti. Obrátil se na KMČ s požadavkem na řešení opravy komunikace
a dotazoval se na vypracovanou studii v dané oblasti. KMČ provedla v minulém měsíci
na místě místní šetření, věc projedná s MMOl. KMČ dále prověří možnou studii dané lokality
p. Spáčil – přišel se informovat ve věci úpravy polní cesty mezi Droždínem a ,,prachárnou“
KMČ v této věci jedná a vyjádření je v doručené poště od p. Spáčila uvedené v tomto zápisu
7. Nové požadavky
Požadavek na umístění dopravního zrcadla na křižovatku v ulici Horní Úlehla –
Vítězství – KMČ žádá umístění dopravního zrcadla
Požadavek na umístění dopravního zrcadla – v ulici Dvorského při výjezdu z chatové
oblasti nad Droždínem
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Požadavek na řešení dopravní bezpečnosti na přechodech pro chodce v ulici Pplk.
Sochora, U Cihelny, Gagarinova – KMČ žádá řešení bezpečnosti přechodů pro chodce
v MČ Droždín a možné dočasné řešení po vážné dopravní nehodě
Požadavek na měření hmotnosti nákladních automobilů – KMČ žádá měření hmotnosti
projíždějících nákladních automobilů MČ Droždín u mostu na ulici Pplk. Sochora
Požadavek na údržbu zeleně v ulici Jesenická, Na Příhonu, Dolní Úlehla, Gagarinova –
KMČ žádá prořez větví podél komunikace a opětovně žádá o provedení zdravotního řezu lip
v ulici Gagarinova
Požadavek na umístění nádob na třídění kovu na další místo v MČ Droždín – KMČ dle
požadavků občanů žádá umístění nové nádoby na třídění kovového odpadu z důvodu
nedostatku místa na tříděný odpad v jednom kontejneru pro celou MČ, který se nachází
v ulici Aldova
Požadavek na údržbu chodníků – KMČ žádá dokončení vytrhání plevele v ulicích MČ
Droždín
Požadavek na nové osvětlení – KMČ žádá prodloužení stávajícího osvětlení v ulici
Jesenická a v chatové oblasti nad Droždínem podél ulice Dvorského
Požadavek na umístění dopravní značky zákazu stání – KMČ žádá umístění dopravního
značení v ulici Myslivecká v křižovatce v délce 15 metrů z každé strany křižovatky z důvodu
bezpečnosti a přehlednosti křižovatky
Požadavek na umístění odpadkového koše – KMČ žádá umístění nového odpadkového
koše v chatové oblasti nad Droždínem na cestě mezi Droždínem a Svatým Kopečkem
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. 11. 2019
v 17:00 hodin v místnosti klubu seniorů v areálu MŠ Droždín Gagarinova 17a
10. Jednání bylo ukončeno v 19:15 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
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Příloha č. 2
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Příloha č. 3

Magistrát města Olomouce
odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

Místo určené k ukládání směsného komunálního odpadu od chatařů
svoz: duben až říjen

Na stanoviště je zakázáno pod pokutou ukládat:
objemný odpad – veškerý nábytek, matrace apod.,
pytle s posekanou trávou a BIO odpadem, veškeré ořezy stromů, keřů
apod.,
nebezpečný odpad – zbytky barev v plechovkách, kanystry s oleji, ředidly a
různými látkami,
zbytky stavebního materiálu, izolačního materiálu apod.,
papír, plasty, oděvy a další druhy odpadů, nemající vlastnosti směsného
komunálního odpadu.

Svoz odpadu zajišťují

Dispečink odpady tel. 585 700 035
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