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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín  
ze dne 2. 12. 2019 

Zápis č. 12 
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 11. 11. 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, pí Katarína Fucasová, p. František Konečný, 
p. Zdeněk Fanta, pí Alena Tichá, pí Andrea Fečová, pí Jana Hloušková, p. Ivo Hloušek,  
pí Věra Žáčková, p. Jiří Žáček, p. Zdeněk Voráč, p. Milan Brablík (SDH Droždín),  

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 11. 11. 2019 
Splněno. Provedená kontrola 

4. Jednání KMČ  
Veřejné jednání KMČ v roce 2019 - KMČ projednala a odsouhlasila termíny veřejného 
jednání KMČ, které se bude v příštím roce konat pravidelně první nebo druhé pondělí 
v měsíci od 17:30 hodin v areálu mateřské školy v ulici Gagarinova 95/17 (místnost 
klubu seniorů a detašovaného pracoviště). Každý rok v měsíci srpnu bude probíhat 
,,veřejné výjezdní zasedání“ KMČ v některém z pohostinství v Droždíně. V roce 2020  
to bude pohostinství U Malinů.  

6. ledna 2020    13. července 2020 
10. února 2020    3. srpna 2020 
2. března 2020    7. září 2020 
6. dubna 2020    5. října 2020 
11. května 2020    2. listopadu 2020 
1. června 2020    1. prosince 2020 (úterý) 

Okružní křižovatka na ulici Pplk. Sochora – Gagarinova – U Cihelny –  
KMČ projednávala aktuální situaci týkající se návrhu okružní křižovatky 
Pozemkové úpravy v k. ú. Droždín – KMČ projednala postup při informování občanů  
na návrh řešení pozemkových úprav v Droždíně a okolí. KMČ připraví veřejnou přednášku, 
kam Ing. Hainc pozve zástupce Státního pozemkového úřadu, aby seznámil občany 
s možností přihlášení se do pozemkových úprav. KMČ rovněž připraví informační leták 
s popisem, co přináší pozemkové úpravy v daném místě, který do jara 2020 roznese všem 
občanům do schránek. 
Jednání k hasičskému areálu a přemístění stávajícího objektu na určené místo –  
dne 2. 12. 2019 proběhlo společné jednání KMČ (Ing. Hainc, p. Prášil, Mgr. Lochmanová, pí 
Hollarová), SDH Droždín (p. Brablík, p. Spáčil), vedoucí odboru ochrany obyvatel MMOl  
p. Langr. Na jednání se řešila stávající situace a možný postup na řešení přemístění 
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stávajícího objektu pro potřeby SDH Droždín. KMČ souhlasí s navrženým postupem, který 
se stanovil na společném jednání a souhlasí (6 pro/ 2 zdržel se/ 0 proti) se zahájením kroků, 
které povedou k přípravě místa na přesunutí objektu dle nové vypracované studie. KMČ 
rovněž přislíbila součinnost SDH Droždín při řešení stávající situace.  
Místní šetření na účelové komunikaci nad Droždínem ,,K Boru“ – dne 27. 11. 2019 
proběhlo místní šetření za účasti KMČ Ing. Hainc, pí Lenertová, dále dotčení občané z ulice 
Horní Úlehla a chatové oblasti. Na jednání se řešila problematika se stavem účelové 
komunikace. KMČ představila možnosti řešení. Ing. Hainc zašle zástupci chatové oblasti 
seznam vlastníků části účelové komunikace, která je soukromá. Občané z chatových oblastí 
ve spolupráci se zástupci KMČ osloví vlastníky účelové komunikace za účelem možné 
opravy.   
Problematika s parkováním – KMČ řešila podnět dle požadavků občanů s problematikou 
parkování v Droždíně, občané často využívají veřejné prostranství, kde zabraňují průjezdu 
například zimní údržby či svozu odpadů. 
Studie veřejného prostranství ,,návsi“ – KMČ se zabývala možnostmi vytvoření nové 
studie návsi a přilehlých ulic. KMČ projedná možnosti vytvoření nové studie na MMOl.  
Výdaje – loutkové divadlo pro děti 2 000 Kč, dílničky pro děti – materiál 1 670 Kč, osvětlení 
na malý strom pod školou 850 Kč, zajištění mikulášské nadílky pro děti ze ZŠ a MŠ Droždín 
3 780 Kč, elektrické svíčky k pomníkům 165 Kč. 
Rozsvěcování vánočního stromu – Ing. Hainc poděkoval všem, kteří se do proběhlé akce 
zapojili, následně KMČ zhodnotila celou akci.  
Tříkrálová sbírka České charity – proběhne v Droždíně 11. – 12. 1. 2019. Hledají se 
dobrovolníci Tři králové, jak z řad dětí, tak dospělých jako doprovod jednotlivých tříkrálových 
skupinek. V případě zájmu se prosím obraťte na členy KMČ nejpozději však do 4. 1. 2020. 
Hudební nástroje jsou vítány. Vzhledem k rozloze MČ Droždín, je zapotřebí větší množství 
skupinek Tří králů, protože není možné v určeném čase s jednou skupinkou projít celý 
Droždín. 
Droždínské hody 2020 – informační schůzka KMČ, organizátorů, dobrovolníků, SDH  
a dalších se uskuteční 10. 2. 2019 v 19:00 hodin v místnosti KMČ a detašovaného 
pracoviště v areálu MŠ Droždín. 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Zápis o odevzdání a převzetí díla – KMČ obdržela od p. Čecha (TSMO) zápis o odevzdání 
a převzetí díla za opravené chodníky v ulici Gagarinova č. p. 2–8, Horní Úlehla č. p. 26  
a Gagarinova u školky č. p. 17. 
Nabídka prodeje pozemku parc. č. 353 v k. ú. Droždín do vlastnictví SMOl – KMČ 
obdržela nabídku na prodej pozemku parc. č. 353 v k. ú Droždín o výměře 1 406 m32. Jedná 
se o rybník ,,Gregorák“. Sousedící pozemky jsou ve vlastnictví SMOl. Cena celé parcely činí 
239 020 Kč. KMČ projednala návrh na odkup pozemku a souhlasí s koupí pozemku  
do vlastnictví SMOI (8 pro/ 0 zdržel se/ 0 proti). 
Vznik ulic v chatových oblastech – KMČ obdržela návrh na možnost pojmenování nových 
ulic v chatové oblasti nad Droždínem. KMČ souhlasí a zašle návrh na pojmenování ulic. 
KMČ vychází z místních poměrů, rodáků, významných osobností, kteří v Droždíně žili a také 
z místně příslušného místa. Podle toho zašle také návrhy na pojmenování ulic. Návrhy 
budou zveřejněny na jaře 2020 v zápise KMČ. 
Sdělení usnesení Zastupitelstva města Olomouce – KMČ obdržela soubor usnesení týkající 
se schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. 267, parc. č. 599/10, parc. č. 599/11 
v k. ú. Svatý Kopeček, dále parc. č. 1406/4, parc. č. 1226, parc. č. 1188/4  
v k. ú. Chválkovice, dále pak schválení zřízení služebnosti uložení a provozování 
kanalizačních přípojek, kterou RMO schválila dne 21. 10. 2019 na svém jednání a zřízení 
věcného břemene na parc. č. 1188/4 v k. ú. Droždín ostatní plocha.  
Zimní údržba – KMČ řešila přípravu na zimní údržbu. P. Prášil informoval KMČ o proběhlé 
dopravní komisi a řešení účelových komunikací během zimní údržby. 
Veřejné osvětlení – Ing. Hainc svolá jednání s pracovníkem TSMO a projedná možnosti 
řešení požadavků občanů týkající se veřejného osvětlení v lokalitách Jesenická, Myslivecká, 
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U Cihelny. KMČ rovněž v příštím roce zakoupí solární osvětlení, které nainstaluje  
do zmíněných lokalit.  
Návrh na skatepark – KMČ obdržela od p. Alexe Hlouška návrh na možné vytvoření skate 
parku pro děti a mládež v MČ Droždín. KMČ vytipuje možnou lokalitu a projedná možnosti  
na MMOl.  
Pingpongový stůl – KMČ projednala přípravu umístění stolu na stolní tenis pod hřištěm  
na ulici Dolní Úlehla. 
Dvojstojan – informační tabule – KMČ obdržela informace týkající se dodání podkladů  
pro vytvoření informační tabule a mapy o MČ Droždín na ulici Gagarinova. 
Kácení stromů pod ulicí U Prachárny – stížnost další informace – KMČ obdržela  
od p. Pospíšila stížnost (již uvedeno v minulém zápise) a upozornění na provedení pokácení 
stromů pod ulicí U Prachárny vedle polní cesty. KMČ okamžitě věc začala prošetřovat, 
následně byl kontaktován MMOl, ČEZ, a. s., a členové KMČ prověřovali, proč došlo 
k pokácení. Podle posledních zjištění se nejspíše jednalo o vykácení dřevin, které byly 
v ochranném pásmu elektrického vedení, které v je v místě vedeno. 
Vánoční jarmark – pozvánka – KMČ obdržela od ZŠ Droždín pozvánku na tradiční Vánoční 
jarmark, který se uskuteční 19. 12. 2019 od 17:00 hodin v areálu ZŠ Droždín na ulici 
Gagarinova. 
Posílení provozu v předvánočním období – KMČ obdržela informace od DPMO týkající  
se posílení spojů MHD. Informace jsou zveřejněny ve vývěsce v ulici Gagarinova nebo  
je mohou občané najít na www.dpmo.cz.  
Nové lavice, stany, stoly, židle, faktura, dodací list – Ing. Hainc převzal od dodavatele 
dodací list a kopii faktur za dodané nové stoly, lavice, židle a stany, které má MČ nově 
k dispozici pro požádání společenských, sportovních a kulturních akcí. 
Sběrové soboty – KMČ obdržela od MMOl odboru městské zeleně a odpadového 
hospodářství informaci týkající se zrušení sběrové soboty v roce 2020. KMČ nesouhlasí  
se zrušením sběrové soboty. Už teď musí KMČ řešit problematiku černých skládek  
a vynakládat úsilí na jejich odstranění. Pokud by došlo ke zrušení sběrové soboty, mohlo  
by to vést k dalšímu vytváření černých skládek. KMČ bude věc dále řešit s ostatními KMČ. 
Změny jízdních řádů k 15. 12. 2019 – KMČ obdržela informace týkající se změny jízdních 
řádů. Veškeré změny jízdních řádů naleznou občané na stránkách koordinátora IDSOK 
www.kidsok.cz. 
Koncert HZS – pozvánka – KMČ obdržela od pí Raušerové pozvání na 21. 12. 2019 od 
18:00h na Horní náměstí na vánoční koncert Hudby při hasičském záchranném sboru 
Olomouckého kraje. Plakátek je zveřejněn ve vývěsce v ulici Gagarinova. 
Skládka Droždín – KMČ obdržela od p. Peška fotodokumentaci a popis současného stavu 
skládky v ulici Jesenická u lesa, kde neukáznění občané vytváří černou skládku a zasypávají 
potok Adamovku a ohrožují tak zdraví občanů a bezpečnost jejich majetku. KMČ bude věc 
řešit s městskou policií a případně s Policií ČR, na jaře 2020 proběhne v místě místní šetření 
a věc se bude dále řešit. 
Ohrožení zdraví obyvatel – KMČ obdržela od manž. Kubáčkových dopis s požadavkem  
na snížení hlučnosti sirény při každoměsíční zkoušce sirén. Tato zkouška probíhá 
celorepublikově, KMČ zkusí dohodnout možnost snížení hlasitosti, ale vzhledem k tomu,  
že se jedná o celorepublikové cvičení týkající se zabezpečovacího systému, KMČ nemůže 
zaručit možné vyřešení stávající situace se sirénou. Dále manž. Kubáčkovi žádají, aby KMČ 
nerealizovala elektrifikaci historického zvonu z důvodu hlukového zatížení obytné zóny. KMČ 
věc prověří a přizve manž. Kubáčkovi na případnou zkoušku hlasitosti zazvonění zvonu. 
Objednávka – KMČ obdržela objednávku v ceně 5 000 Kč na služby spojené se zapůjčením 
plošiny na montáž a demontáž vánoční výzdoby ze stromu na ulici Gagarinova. 
Objednávka – KMČ obdržela objednávku v ceně 1 500 Kč na výrobu a tisk plakátů  
na Rozsvěcování vánočního stromu v Droždíně. 
Vyjádření se k výzvě týkající se bezpečnosti přechodů v MČ Droždín – KMČ obdržela  
od náměstka primátora SMOl p. JUDr. Martina Majora sdělení k požadavkům, které KMČ 
připravila na požadavky občanů. Sdělení je součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu, která  
je zveřejněna ve vývěsce v ulici Gagarinova a na webových stránkách www.olomouc.eu. 

http://www.dpmo.cz/
http://www.kidsok.cz/
http://www.olomouc.eu/
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KMČ rovněž sděluje, že obdržela také odpověď na výzvu, kterou připravili občané, kteří 
neuvedli adresu, kam má MMOl zaslat vyjádření na jejich výzvu. KMČ žádá dotčené občany, 
kteří neseznámili členy KMČ s chystanou výzvou, aby si přišli zaslané sdělení týkající se 
jejich výzvy vyzvednou na KMČ. Dále KMČ upozorňuje, že se na ni obrací občané s dotazy 
týkající se druhé výzvy, o které KMČ nemá žádné informace a nemůže tudíž na dotazy 
odpovídat.  
Odpověď na požadavek na umístění dopravního zrcadla na křižovatku v ulici Horní 
Úlehla – KMČ obdržela odpověď od MMO odboru dopravy a územního rozvoje, dále jen 
ODUR, ODUR má za to, že rozhledové poměry ve výše uvedené křižovatce jsou na 
stanovenou rychlost dostačující a není důvod umísťovat dopravní zrcadlo. 
Odpověď na požadavek na umístění dopravního zrcadla v ulici Dvorského – Dle sdělení 
ODUR se jedná o opakovanou žádost. Z pohledu ODUR stačí provést ořez zeleně. ODUR 
neuvažuje o umístění dopravního zrcadla. 
Odpověď na řešení dopravní bezpečnosti na přechodech pro chodce v ulici Pplk. 
Sochora, U Cihelny, Gagarinova – dle sdělení MMOl ODUR je vlastníkem silnice 
Olomoucký kraj, silnice je III. třídy, veškerou správu a údržbu komunikace zajišťuje Správa 
silnic Olomouckého kraje. Na základě stanoviska PČR bylo přechodně doplněno dopravní 
značení o doporučené rychlosti (30km/h) s upozorněním na zvýšený pohyb dětí. 
Odpověď na měření hmotnosti nákladních automobilů – dle sdělení MMOl ODUR  
je nutné směřovat požadavek na vlastníka komunikace. KMČ již několikrát učinila. 
Odpověď na umístění dopravní značky zákazu stání – dle sdělení MMOl ODUR  
na daném místě platí obecná úprava provozu, kde je zakázáno stát. Z toho důvodu nebude 
ODUR duplovat obecnou úpravu zákona. KMČ bude stání vozidel řešit s městskou policí.  

6. Požadavky občanů  
p. Voráč – se přišel informovat ve věci týkající se řešení úpravy křižovatky v ulici Gagarinova 
– Pplk. Sochora – U Cihelny, dále vznesl požadavek na prověření sloupu v ulici U Cihelny. 
KMČ opět sloup místního rozhlasu nechá prověřit. 
pí Fuschová  – doručila na jednání KMČ originál petice týkající se opravy účelové 
komunikace nad Droždínem. 
pí Tíchá, pí Žáčková, p. Žáček – se přišli informovat ve věci týkající se řešení úpravy 
křižovatky v ulici U Cihelny, Pplk. Sochora, Gagarinova. Dále vznesli dotaz pro vysvětlení 
vyjádření KMČ ke stanovisku dotčených občanů ze dne 1. 11. 2019. Následně proběhla 
50minutová diskuse se členy KMČ a hosty na téma okružní křižovatka, řešení přechodů  
a úprava křižovatky jiným způsobem, měření rychlosti. Pí Tichá dále předala KMČ článek 
týkající se měření rychlosti a upozornila KMČ na trávu na chodníku v ulici U Cihelny. KMČ 
věc prověří a podá požadavek na její odstranění.  

7. Nové požadavky 
Požadavek na přemístění kontejnerů na tříděný odpad v ulici Horní Úlehla – KMČ žádá 
opětovné prověření možnosti přemístění kontejnerů na jiné místo. KMČ obdržela od občanů 
stížnosti na špatný rozhled na křižovatce při výjezdu z ulice Dolní Úlehla. 
Požadavek na ořez stromů v ulici Jesenická a Na Příhonu – KMČ žádá provedení ořezu 
stromů a větví ve zmíněných ulicích. Část stromů je na soukromých pozemcích, KMČ  
proto žádá oslovení vlastníků pozemků za účelem odstranění dřevin, které zasahují  
do komunikace. 
Požadavek na ořez stromů v ulici Dolní Úlehla – v ulici jsou uschlé břízy a větve třešní, 
které zasahují do komunikace a ohrožují projíždějící vozidla 
Požadavek na ořez stromů v ulici Gagarinova – lípy u rybníka a stromy u školy a školky 

8. Závěr 
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a oznámil další termín jednání KMČ. 
 

Komise městské části vám přeje klidný adventní čas, krásné  
a požehnané Vánoce, do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky, 
pohody, vzájemné tolerance, vřelé sousedské a mezilidské vztahy  

a krásný celý nový rok 2020 
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9. Místo a čas příští schůze 
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí 6. 1. 2020  
v 17:30 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 

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin
http://www.drozdin.eu/


Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín 
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11. Přílohy 
Příloha č. 1 

 


