KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 11. 11. 2019
Zápis č. 11
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 7. 10. 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, Ing. Šimek
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny:
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny:
Hosté dle prezenční listiny: p.Ondřej Pražák, pí Martina Rősslová, pí Katarína Fucasová,
p. Jan Fucas, p. Zdeněk Fanta, pí Alena Tichá, p. Tomáš Tichý, p. Emil Kőnig, pí Andrea
Fečová, pí Jana Hloušková, p. Josef Běhal
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 7. 10. 2019
Splněno. Provedená kontrola
4. Jednání KMČ
Okružní křižovatka na ulici Pplk. Sochora – Gagarinova – U Cihelny – KMČ projednávala
aktuální situaci týkající se návrhu okružní křižovatky. Dne 25. 10. 2019 proběhlo jednání na
MMOl za účasti členů KMČ Ing. Haince, p. Prášila se zástupci SMOl
a Olomouckého kraje a dopravní policie. Členové KMČ podali požadavek na setkání
s dotčenými občany o navrhovaných úpravách křižovatky. Dne 1. 11. 2019 proběhlo v ulici
Pplk. Sochora jednání s dotčenými občany z ulice U Cihelny, Pplk. Sochora a Gagarinova
sousedícími s křižovatkou a zástupci KMČ, projektantem a zástupcem Správy silnic
Olomouckého kraje. Na jednání bylo dohodnuto, že občané zašlou připomínky KMČ, která
následně zašle jejich připomínky společně se svým vyjádřením zástupci Správy silnic
Olomouckého kraje, projektantovi a na vědomí na MMOl. Zaslaná stanoviska občanů a KMČ
jsou součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu a budou zveřejněna na www.olomouc.eu a na vývěsce
na ulici Gagarinova.
Bezpečnost přechodů – na KMČ se od 7. 10. 2019 obraceli občané s dotazy, připomínkami,
stížnostmi a návrhy týkajícími se dopravní nehody ze dne 7. 10. 2019. Dne
11. 10. 2019 byli zástupci KMČ pozváni pí Žáčkovou na jednání s občany, kde členové KMČ
informovali občany o současné situaci a vyslechli si požadavky občanů na bezpečnost
přechodů, následně KMČ zpracovala výzvu občanů, která je součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu
a bude zveřejněna na www.olomouc.eu a na vývěsce na ulici Gagarinova.
Dne 14. 10. 2019 proběhlo setkání občanů na ulici Pplk. Sochora, kde byla výzva podepsána
občany. O druhé připravené výzvě občanů KMČ nevěděla a KMČ s ní nebyla seznámena.
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KMČ výzvu za občany odevzdala na MMOl. Rada města Olomouce se výzvou zabývala
11. 11. 2019. KMČ zveřejní výsledky jednání RMO po obdržení vyjádření v následujícím
zápise KMČ. Dne 31. 10. 2019 došlo k instalaci dopravního značení doporučující jízdu 30km/h
a upozorňující na zvýšený pohyb dětí. Dochází k pravidelné kontrole kamionů mimo obec
dopravní policií v neoznačených vozech. Je zvýšen dohled městské policie u přechodů pro
chodce v ulici Pplk. Sochora a Gagarinova. KMČ podá požadavek na umístění stacionárních
radarů na měření rychlosti.
Transparent v okolí křižovatky – KMČ projednala situaci, kdy některé spolky či organizace
rozvěšují plakáty, plachty (pozvánky na akce) v okolí křižovatky, kde může docházet
k možnému odvrácení pozornosti řidiče či chodce v okolí křižovatky.
Jednání pracovní skupiny k východní tangentě – Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém
jednání pracovní skupiny, která proběhla 10. 10. 2019, přeložka silnice III/4432 Chválkovice –
Samotíšky. Jsou představeny 3 varianty, které budou projednány NPÚ, po obdržení konceptu
a po projednání s NPÚ bude materiál rozeslán členům pracovní skupiny. Varianty byly dále
projednány s Komisí dopravy a Komisí architektury dne 22. 10. 2019, o které informoval p.
Prášil. Zpracování mostu nesmí výrazně ovlivnit přípravu stavby samotné tangenty.
Jednání Rady školy – Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém jednání Rady školy Droždín
dne 8. 10. 2019.
Oprava krajské komunikace – dle sdělení SSOK dojde k opravě krajských komunikací na
jaře 2020.
Místní šetření na komunikacích a chodnících v Droždíně – dne 7. 11. 2019 proběhlo místní
šetření za účasti KMČ Ing. Hainc, za MMOl p. Šulc a za TSMO p. Čech, byly naceněny a
zmonitorovány jednotlivé úseky chodníků a cest. TSMO zašlou naceněné opravy chodníků a
cest na rok 2020. KMČ bude následně vybírat problémové úseky, které nechá dle plánu
opravit.
Oslavy 30 let svobody v Droždíně a odhalení pamětní desky Bohuslavu Sedláčkovi –
Ing. Hainc poděkoval všem za účast, informoval o proběhlé reportáži během instalace pamětní
desky v Českém rozhlase Brno, Olomouc, Vltava. Občané mají možnost poslechnout si
vysílání na Českém rozhlase Vltava ze dne 8. 11. 2019 v pořadu Mozaika. Během promítání
fotografií za uplynulých 30 let na budově školy bylo prezentováno více jak 450 fotografií a
několik videí. KMČ děkuje všem spolkům a organizacím, které poskytly materiály k prezentaci.
KMČ děkuje manž. Hrudníkovým za souhlas s umístěním pamětní desky na rodném domě B.
Sedláčka.
Výdaje – kytice k pomníkům na oslavy 28. října, 8. listopadu a 17. listopadu 3 454 Kč,
občerstvení a materiál pro občany na oslavy 30 let svobody v Droždíně 2 117 Kč.
Rozsvěcování Vánočního stromu – KMČ dne 11. 11. 2019 projednala termín konání akce,
která se uskuteční 30. 11. 2019 od 15:00 hodin pod školou v ulici Gagarinova. Řešil se
program akce, zajištění občerstvení, oslovení spolků a výzdoba stromu, rozmístění dopravního
značení pro zákaz parkování automobilů během zdobení stromu a samotné akce, zajištění
prostor ZŠ. Informace o akci bude zveřejněna v rozhlase, ve vývěskách
a občané dostanou letáček do schránky – řeší všichni členové KMČ.
Zvon v hasičské zbrojnici – KMČ řešila možnou elektrifikaci zvonu, tak aby zvon mohl zvonit
ve 12:00 hodin a v 18:00 hodin a občané mohli mít lepší přehled o čase – řeší
Ing. Hainc.
Hlášení rozhlasu a současné informace pro občany na Facebooku a webu KMČ – na
požadavky občanů bude KMČ zveřejňovat hlášení rozhlasu na svůj web
a Facebook a v případě potřeby bude zasílat občanům, kteří souhlasili se zasíláním
e-mailové korespondence od KMČ Droždín.
Zimní údržba – KMČ řešila každoroční problematiku, která vzniká parkováním automobilů,
kdy nemůže být řádně provedena zimní údržba – řeší Ing. Hainc, p. Prášil. Byly rozmístěny
nádoby na zimní posypovou směs v ulicích Droždína.
Údržba zeleně – KMČ se opětovně zabývala problematikou suchých stromů, neořezaných
větví v ulici Dolní Úlehla, Gagarinova, Na Příhonu, Jesenická.
Problematika s doručováním pošty Krajánek, Olomoucké listy – KMČ řešila doručování těchto
zásilek – prověří Mgr. Šišková, Ing. Hainc.
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KMČ informuje občany o zřízení Zásilkovny v obchodě v ulici Gagarinova.
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
KMČ provozní záležitosti – konec roku – KMČ obdržela informace týkající se provozních
záležitostí ke konci roku 2019
Parkující vozidlo v ulici V Rynkách – KMČ obdržela od MMOl odboru městské zeleně
a odpadového hospodářství fotodokumentaci a informace týkající se parkujícího vozidla, které
brání průjezdu svozového odpadu mezi ulicemi V Rynkách a Vítězství. Ing. Hainc dotčené
občany požádal o přeparkování vozidla v době svozu odpadu
Dvojstojan s mapou a informacemi o MČ Droždín – KMČ obdržela dotaz na řešení
připravovaného dvojstojanu v ulici Gagarinova od zhotovitele – řeší Ing. Hainc
Zimní údržba komunikací – KMČ obdržela informace o zimní údržbě, občané mohou využít
webové
stránky
www.olomouc.eu/o-meste/vyhlásky-a-narizeni/
a
také
www.tsmo.cz/zimni-udrzba/ informace jsou na Facebooku KMČ a také budou hlášeny
v rozhlase a vyvěšeny na webu KMČ
Částečné omezení provozu linky č. 15 – KMČ obdržela informace o částečné výluce
autobusu o víkendech v měsíci říjnu kvůli opravě okružní křižovatky u ulice Lipenská. KMČ
omezení provozu vyhlásila v rozhlase a vyvěsila do vývěsek u zastávek MHD autobusu č. 15
Výluka tramvajového provozu – KMČ obdržela informace o výluce tramvajového provozu
v ulici Wolkerova, informace jsou zveřejněny ve vývěsce v ulici Gagarinova nebo na
www.dpmo.cz
Dětské hřiště – KMČ obdržela od p. Voráče podklady a informace týkající se historie dětského
hřiště
Sdělení usnesení Rady města Olomouce – KMČ obdržela od MMOl odboru
majetkoprávního informace o nevyhovění žádosti o nájem části pozemku parc. č. 392/13
ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Droždín a následně ZMO konaném dne 11. 9. 2019
svým usnesením nevyhovělo žádosti o prodeji části pozemku parc. č. 392/13 ostatní plocha o
výměře 10 m2 v k. ú. Droždín. KMČ se žádostí o pronájem a prodej zabývala v letošním roce
2019 a nesouhlasila s prodejem a pronájmem části pozemku parc. č. 392/13 ostatní plocha
v k. ú. Droždín
Petice – KMČ obdržela petici týkající se stavu vozovky do zahrádkářské osady
v k. ú Droždín parc. č. 504/1 až 504/17. KMČ petici předá na příslušný odbor MMOl. KMČ
plánuje a provede v místě komunikace místní šetření, dotčené občany pozve na místo
prostřednictvím místního rozhlasu
Objednávky – KMČ obdržela potvrzenou objednávku od MMOl na stoly a židle pod stany
7 100Kč, na stan pro konání akcí 20 300 Kč, na výrobu a dodání klece na odpad do chatové
oblasti 23 300 Kč, na stan pro konání akcí 28 500 Kč, pivní sety (lavice 20 ks, stoly 10 ks) na
konání akcí 33 400 Kč, na dataprojektor pro venkovní i vnitřní projekci v MČ Droždín 7 500 Kč,
na pingpongový venkovní stůl na ulici Dolní Úlehla 14 000 Kč.
Řešení dopravní situace v Droždíně – KMČ obdržela od MMOl informaci, že po projednání
RMO obdrží KMČ odpověď prostřednictvím odboru dopravy a územního rozvoje MMOl
Droždín – okružní křižovatka – KMČ obdržela informace o návrhu setkání s dotčenými
občany z místa návrhu okružní křižovatky. KMČ dále zprostředkovala jednání s občany
a projektantem, zástupcem SSOK
Zvýšení bezpečnosti přecházení přes průtah Samotíšky – Bystrovany – KMČ obdržela
od p. Jeřábka podněty a návrhy na řešení dopravní situace s bezpečností přechodů pro
chodce v ulici Pplk. Sochora a U Cihelny
Kanalizace – KMČ obdržela od pí Kennigové poděkování za setkání, a zaslala informace
týkajíc se cesty v chatové oblasti a zaslala informace týkající se kanalizace
Kácení stromů – KMČ obdržela od MMOl odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
sdělení o provedení kácení stromu v ulici V Rynkách 2 – ořešák, dále OMZOH MMOl sděluje,
že KMČ bude informovat pouze o kácení stromů větších než 80 cm v obvodu, měřeno ve výšce
130 cm a nebude KMČ informovat o kácení stromů v areálu ZŠ a MŠ, uzavřených vnitrobloků,
zahrádek. U kácení stromů menšího obvodu stačí souhlas vlastníka pozemku
Dotaz – KMČ obdržela od pí Lužné dotaz týkající se uložení hlíny
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Křižovatka – KMČ obdržela od p. Voráče návrh na řešení křižovatky a zápis setkání dotčených
občanů, týkající se úpravy křižovatky v ulici Gagarinova, U Cihelny, Pplk. Sochora. Návrh a
zápis je součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu KMČ
Odpověď na požadavky KMČ veřejného osvětlení v chatové oblasti – KMČ obdržela
vyjádření od MMOl k VO v chatové oblasti, na které nemá odbor dopravy finanční prostředky,
navíc se jedná o vybudování nového zařízení, ne údržbu stávajícího. Navrhnou požadavek na
odbor investic do zařazení investičních akcí
Odpověď na požadavek KMČ umístění nádob na třídění kovu na další místo v MČ
Droždín – dle sdělení MMOl je kontejnerů v Olomouci rozmístěno 40 ks, další kontejnery
nejsou mmt. k dispozici. Požadavek bude veden, jakmile budou rozšiřovány kontejnery
na kovy, projednají se varianty s KMČ
Odpověď na požadavek KMČ údržba chodníků – dle sdělení provozovny TSMO bylo čištění
chodníků v Droždíně dokončeno. TSMO situaci znovu prověří, zda není potřeba provést ještě
nějaké nedodělky
Odpověď na požadavek KMČ na umístění odpadkového koše – konkrétní umístění koše
bude projednáno s KMČ a TSMO
Olomoucké listy – adresa redakce a termíny – KMČ obdržela termíny uzávěry Olomouckých
listů a adresu pro zasílání textů
Vykácené stromy – KMČ obdržela podnět od p. Pospíšila týkající se vykácených stromů pod
ulicí U Prachárny. Ing. Hainc ve věci jednal 10. 11. 2019, následně se tím KMČ zabývala, věc
dále řeší p. Helekal, Ing. Hainc, Ing. Šimek. KMČ bude občany dále informovat
6. Požadavky občanů
pí Fucasová a p. Fucas – informovali KMČ o petici, kterou předali, týkající se účelové
komunikace do chatové oblasti směrem ,,K Boru“ nad Droždínem
pí Tichá, p. Tichý – přišli se informovat ve věci týkající se stanoviska dotčených občanů
z jednání ze dne 1. 11. 2019 se SSOK a projektantem o navržených úpravách křižovatky. KMČ
zatím nemám informace. Jakmile informace obdrží, občany bude informovat.
Dále pí Tichá informovala KMČ o slámě na vozovce u chodníku v ulici U Cihelny
p. König – informoval KMČ o černé skládce v ulici Horní Úlehla směr Bukovany. KMČ věc
předá na MMOl odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
pí Hloušková – vznesla požadavek na vybudování přechodu pro chodce v ulici Horní Úlehla.
KMČ opětovně podá požadavek na vybudování přechodu
7. Nové požadavky
Požadavek na umístění stacionárních měřících radarů rychlosti – KMČ žádá umístění
radarů na měření rychlosti v ulici Pplk. Sochora, U Cihelny, Horní Úlehla a Vítězství
Požadavek na zpracování projektové dokumentace nového přechodu pro chodce v ulici
Horní Úlehla – KMČ žádá dle podnětu občanů o vypracování PD na nový přechod pro chodce
v rizikovém místě ulice Horní Úlehla
Požadavek na výměnu desek u lavičky – KMČ žádá výměnu desek u lavičky na zastávce
Droždínská zatáčka směr Svatý Kopeček, lavička je poškozená
Požadavek na opravu dopravního zrcadla v ulici Jesenická – KMČ opětovně žádá
o opravu dopravního zrcadla, které bylo rozbito v měsíci červenci 2019
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 2. 12. 2019
v 17:00 hodin v místnosti klubu seniorů v areálu MŠ Droždín Gagarinova 17a
10. Jednání bylo ukončeno v 18:56 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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11. Přílohy
Příloha č. 1
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Příloha č. 2

VÝZVA
My níže podepsaní občané na podpisových arších žádáme představitele Statutárního města
Olomouce a Olomouckého kraje prostřednictvím Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
o řešení dopravní situace týkající se bezpečnosti přechodů a celkové dopravní situace v naší
městské části:
1. Žádáme bezodkladné vytvoření pracovní skupiny z řad občanů městské části Droždín,
kteří sousedí s navrhovanou křižovatkou Pplk. Sochora – U Cihelny – Gagarinova,
zástupců KMČ, projektanta křižovatky Pplk. Sochora – U Cihelny – Gagarinova
a zástupců investora (Olomoucký kraj) a koordinátora cyklostezek v Olomouci,
tak aby mohly být zapracovány připomínky obyvatel dotčených stavbou křižovatky
v průběhu přípravy návrhu projektu.
2. Do doby, než budou zprovozněny nové přechody a vyřešena křižovatka v ulici Pplk.
Sochora – U Cihelny – Gagarinova a další opatření pro pomalejší průjezd městskou částí
Droždín, požadujeme v křižovatce Pplk. Sochora – U Cihelny - Gagarinova umístit
provizorní prvky pro zvýšení bezpečnosti, například zúžení dopravního prostoru
vodorovným značením, instalace dočasných středových ostrůvků, apod.
3. Žádáme trvalé úsekové měření rychlosti v ulici Horní Úlehla, U Cihelny, Pplk. Sochora,
Vítězství, dokud nebude zprovozněna východní tangenta, tak jak je tomu například ve
Šternberku.
4. Požadujeme další prvky pro pomalejší průjezd automobilů městskou částí Droždín
a zabezpečení míst pro přecházení i v jiných částech městské části. Navrhujeme
například: zpomalovací prvky (ostrůvky, retardéry) na příjezdech od Samotišek,
Bystrovan, Bukovan a Svatého Kopečku a v ulici Vítězství, světelné signalizační
označení, snížení rychlosti a další přechody pro chodce.
5. Požadujeme provedení místního šetření z řad odborníků a pracovníků MMOl
a pracovníků Olomouckého kraje. Žádáme je, aby se na místě samém seznámili
s celkovou problematikou, která zde před více jak 40 lety vznikla a následně přišli
s návrhy a možnou realizací bezpečnostních prvků.
6. Požadujeme zvážit přítomnost městských strážníků na křižovatce ráno a odpoledne, kdy
děti chodí do školy a ze školy a kdy také senioři chodí do obchodu a jezdí k lékaři
a intenzivně využívají současné přechody pro chodce a také místa, která přechod nemají.
7. Požadujeme, aby PČR řešila bezodkladně průjezdy kamionů těžších než 19t,
které projíždějí naší městskou částí, a aby byly dodržovány silniční předpisy stanovené
dopravním značením.
V Olomouci 14. října 2019

- 10 -

