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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín  
ze dne 10. 2. 2020 

Zápis č. 2 
1. Jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bylo zahájeno v 17:30 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 6. 1. 2020 
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. Josef Běhal, pí Alena Tichá, p. Tomáš Tichý, pí Věra 
Žáčková, p. Zdeněk Fanta, p. Zbyněk Spáčil, p. Jindřich Culek, p. Bernard Tichý   

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 6. 1. 2020 

Splněno. Provedená kontrola 
4. Jednání KMČ  

Změna úředních hodin detašovaného pracoviště v Droždíně – z důvodu nemoci bude 
detašované pracoviště v Droždíně otevřeno pouze ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00  
do 17:00 hodin. Páteční úřední hodiny jsou do doby uzdravení zaměstnance MMOl zrušeny.  
Poplatek za komunální odpad a psy v roce 2020 – ve vývěskách a v obchodech jsou 
informace týkající se možnosti úhrady poplatků za odpady a psy od 1. 2. 2020 do 31. 5. 2020 
vždy ve středu od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin na detašovaném pracovišti 
MMOl v Droždíně na ulici Gagarinova 17a. 
Pingpongový stůl – Ing. Hainc převzal od dodavatel zásilku s pingpongovým stolem,  
který bude následně nainstalován na ulici Dolní Úlehla pod sportovní hřiště. 
Výdaje – věnec na pohřeb faráře o. Bernarda za MČ Droždín 1000 Kč 
Opravy chodníků a komunikací v roce 2020 – KMČ projednávala návrhy oprav chodníků  
a komunikací. KMČ připraví seznam navrhovaných oprav, které v březnu 2020 zašle  
na MMOl. 
Místní šetření – Ing. Hainc svolá místní šetření do ulice Na Příhonu k řešení rozpadu zídky 
ve spodní části ulice. Budou přizváni vlastníci okolní parcely, p. Šulc – zástupce MMOl  
a p. Čech z TSMO. Jednání bude svoláno v průběhu měsíce února 2020.  
Oprava autobusové zastávky v ulici U Cihelny – KMČ projednala a odsouhlasila opravu 
zastávky U Cihelny směr Bystrovany. KMČ dále projedná možnosti vyfrézování a opravy 
krajské komunikace na zastávce se SSOK. 
Opravy krajské komunikace v Droždíně – Ing. Hainc osloví p. Louna ze SSOK za účelem 
provedení místního šetření a zmapování rozbitých úseků komunikace. KMČ preferuje nejlépe 
celoplošnou opravu celé komunikace v ulicích Horní Úlehla, Gagarinova a U Cihelny. 
Společné jednání předsedů KMČ, zástupců SMOl a vedoucích odborů – Ing. Hainc 
informoval KMČ o proběhlém jednání a tématech, která se řešila na společném jednání dne 
30. 1. 2020. 
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Měřicí radary – Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém společném jednání předsedů KMČ a 
zástupců města a vedoucích odborů a o projednávaných možnostech měřicích radarů. KMČ 
souhlasí s pořízením radaru společně s MČ Chválkovice. Cena radaru vychází  
na 80 tis. Kč. 
Společné jednání KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček, Týneček, Chválkovice 
– Ing. Hainc pozve předsedy a členy KMČ na společné jednání do Droždína dne 5. 3. 2020. 
Na programu budou společné problémy KMČ, východní tangenta, pozemkové úpravy, 
cyklostezka, sběrové soboty.  
Opravená lavička – byla opravena lavička na zastávce Droždínská zatáčka směr Svatý 
Kopeček. 
Autobusová zastávka Droždínská zatáčka směr Olomouc, vybudování přístřešku  
pro cestující. KMČ projednala aktuální situaci a předběžné nacenění vybudování přístřešku na 
zastávce MHD č. 11. Ing. Hainc zajistí na MMOl projektovou dokumentaci a KMČ bude 
zastávku řešit na příštím jednání KMČ v březnu 2020. 
Výjezdní zasedání Rady města Olomouce s KMČ Droždín, Lošov a Radíkov – proběhne 
27. 4. 2020 od 16:00 hodin v kulturním domě v Lošově 
Jednání k cyklostezce Bystrovany – Droždín – Samotíšky – proběhne 31. 3. 2020 
v Droždíně. Ing. Hainc pozve zástupce obcí Bystrovany, Samotíšky a zástupce MMOl  
na společné jednání a zjištění současného stavu s projektovou dokumentací k cyklostezce. 
Následně po výstupech z jednání a vypracované PD bude KMČ chtít uspořádat veřejné slyšení 
a seznámit občany s návrhem projektu cyklostezky. 
Studie návsi a přilehlých ulic – členové KMČ do konce února 2020 podají první připomínky 
a návrhy na přípravu návrhů pro společné jednání s občany. 
Sběrová sobota – KMČ projednala současný stav se sběrovými sobotami v roce 2020.  
Ing. Hainc informoval KMČ o anketě na facebookové stránce KMČ Droždín ke sběrové sobotě. 
Usnesení: KMČ jednohlasně (9pro/ 0 zdržel se/ 0 proti) odsouhlasila, že souhlasí  
s tím, aby sběrová sobota zůstala zachovaná tak, aby KMČ nepřispívala 30tis. Kč na sběrovou 
sobotu. KMČ Droždín uspořádá na podzim pouze sběrovou sobotu na bioodpad, pokud 
nebude řádná. KMČ Droždín nechce dát 30 tis. Kč za sběrovou sobotu, když si občané mohou 
odpad sami odvést do sběrového dvora a raději tuto částku smysluplněji využije, požaduje 
však systémové řešení.  
Jubilanti – členové KMČ od ledna 2020 budou obcházet občany, kteří mají životní jubileum, 
aby jim popřáli. KMČ během roku pozve všechny jubilanty, kteří v daném roce slaví životní 
jubileum, do obřadní síně radnice města Olomouce na společné setkání a krátký kulturní 
program. V lednu oslavili své životní jubileum p. Ján Figura, pí. Dagmar Hrouzková,  
p. František Konečný, pí Marie Konečná, pí Helena Vlčková, p. František Surma, p. Vítězslav 
Nezbeda, pí Růžena Zdražilová. Jménem celé KMČ blahopřejeme a přejeme pevné zdraví. 
Droždínské hody 2020 – po skončení jednání KMČ následovalo jednání k droždínským 
hodům. KMČ děkuje všem, kteří přišli na společnou schůzku k přípravě droždínských hodů. 
Řešila se problematika s přípravou a zajištění komunikace pro zvláštní užívání během průvodu 
na Svatý Kopeček a zpět. Schůzky se zúčastnil také zástupce Městské policie Olomouc a 
zástupce Sboru dobrovolných hasičů Droždín.  

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 

Vyjádření k okružní křižovatce a návrhu občanů – KMČ obdržela vyjádření od SSOK  
od p. Ing. Arnoše: po projednání vznesených připomínek ze strany některých občanů Droždína 
k projektovému řešení křižovatky silnic III/4436 a III/4433 formou okružní křižovatky bylo 
technicko-dokumentační komisí dne 17.12.2019 rozhodnuto dokončit tuto projektovou 
dokumentaci dle zadání. Připomínky občanů k technickému řešení OK (např. vjezdy k okolním 
nemovitostem) budou do projektové dokumentace zapracovány v souladu  
s platnými normami. S ostatními připomínkami a námitkami občanů se bude muset vypořádat 
stavební úřad ve stavebním řízení. Dokončená projektová dokumentace by měla být předána 
spolu s žádostí o vydání stavebního povolení kolem 15. 2. SSOK i MMOl mají ve svých 
rozpočtech vyčleněny finanční prostředky na společnou realizaci okružní křižovatky  
v roce 2020. 
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Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví SMOI Spisová 
značka: S-SMOL/006131/2020/OMAJ/Lex – KMČ obdržela od MMOl odboru 
majetkoprávního žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci - část pozemku  
parc. č. 46/32 zahrada o výměře 303 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc. Předmětný pozemek 
se nachází při ulici Elišky Junkové. Žadatelé žádají o prodej části pozemku  
za účelem užívání zahrady. Usnesení: KMČ nesouhlasí s prodejem předmětného pozemku 
(0 pro/ 0 zdržel se/ 9 proti). KMČ souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy s výpovědní lhůtou 
3 měsíce (9 pro/ 0 zdržel se/ 0 proti).  
Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně – KMČ obdržela dohodu týkající  
se využívání veřejné zeleně na ulici Gagarinova v termínu od 15. 4. 2020 do 30. 9. 2020  
o výměře 8m2. KMČ bere na vědomí. 
Prosba, poděkování a informace – p. Sedláček a pí Lejsková poděkovali za umístění 
pamětní desky Bohuslavu Sedláčkovi a zaslali kontakty na jeho rodinu předsedovi KMČ.  
Přehled akcí pořádaných KMČ – KMČ obdržela e-mailovou adresu na zasílání 
připravovaných akcí v MČ Droždín pro potřeby komunitního plánování a rodinné politiky 
z odboru sociálních věcí MMOl.  
Účast předsedů na jednání Rady města Olomouce a výjezdu Rady města do MČ – KMČ 
obdržela tabulku s připravovanými výjezdy RMO, který proběhne pro MČ Droždín, Lošov  
a Radíkov 27. 4. 2020 v kulturním domě v Lošově. Jednání předsedů KMČ s Radou města 
bude předběžně v druhé polovině roku 2020. KMČ do té doby připraví podklady pro jednání 
nejproblematičtějších bodů, které KMČ dlouhodobě řeší a občané je považují za největší 
problémy MČ Droždín.  
Riziková svodidla – KMČ obdržela od manž. Kubáčkových vyjádření k návrhu umístění 
svodidel v ulici Vítězství. KMČ návrh projednává s MMOl a odbornými pracovníky, rovněž  
se k umístění musí vyjádřit zástupci dopravní policie ČR a další kompetentní osoby. KMČ by 
v žádném případě neprosazovala a neinstalovala nic, co by mohlo jakkoliv ohrozit bezpečnost 
obyvatel a zvláště chodců. KMČ si je vědoma problematiky v ulici Vítězství  
a dlouhodobě se snaží najít řešení. 
Hody – KMČ obdržela od p. Řehulky nabídku na hudební produkci k programu droždínských 
hodů 2020. 
Informace pro občany – KMČ obdržela od MMOl dopis z Českého statistického úřadu týkající 
se výběrového šetření v domácnostech, které bude probíhat od 1. 2. do 24. 5. 2020 
v Droždíně. Více informací v příloze č. 1 tohoto zápisu, která bude zveřejněna ve vývěsce 
v ulici Gagarinova a na webové stránce www.olomouc.eu.  
Kanál U Cihelny – KMČ obdržela požadavek na opravu poklopů od kanalizace. KMČ předá 
požadavek na Moravskou vodárenskou. 
World Business Registr 2020/2021 Pending domina drozdin.eu – KMČ obdržela nabídku 
od nizozemské společnosti, která dělá registr domén pro lepší vyhledávání a orientaci občanů, 
kteří hledají informace o obcích a městských částech. KMČ věc projednala a pokusí se 
zaregistrovat do seznamu.  
Beseda KMČ, dotaz KMČ č. 6  –  KMČ obdržela od p. Štepánka, předsedy KMČ Olomouc – 
Chválkovice dotaz týkající se radaru, společného jednání a společné besedy s občany.  
Ing. Hainc zaslal p. Štěpánkovi informace. 
Vyjádření k požadavku na ořez stromů v ulici Jesenická a Na Příhonu – požadavek bude 
předán na oddělení městské zeleně k prověření, zadání ořezu a k oslovení vlastníků. 
Vyjádření k požadavku na ořez stromů v ulici Dolní Úlehla – bylo zadáno k prověření 
potřebnosti ořezu na místě samém. 
Vyjádření k požadavku na ořez stromů v ulici Gagarinova – ořez lip je od prosince 2019 
v realizaci odbornou arboristickou firmou. 

6. Požadavky občanů  
p. Tichý – vznesl požadavek na odvoz skleněných lahví u popelnic s tříděným odpadem  
na ulici Aldova.  
p. Běhal – vznesl dotaz na opravu chodníků v ulici U Cihelny. KMČ řeší možnosti oprav 
chodníků a komunikací každý rok rovnoměrně vůči celé MČ. V letošním roce by měla být 
opravena autobusová zastávka v ulici U Cihelny. Dále se musí počkat na řešení dopravní 

http://www.olomouc.eu/
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situace na křižovatce ulici Gagarinova, pplk. Sochora a U Cihelny.  S úpravou křižovatky by 
mělo dojít k opravě části chodníku v ulici U Cihelny od severní strany ulice. Dále p. Běhal 
vznesl dotaz týkající se cyklostezky a jejího trasování. Jakmile bude mít KMČ informace 
týkající se projektové dokumentace, uspořádá veřejné slyšení s občany.  
p. Tichý – se přišel informovat ve věcí týkající se okružní křižovatky v ulicích Gagarinova,  
U Cihelny, pplk. Sochora. Informoval KMČ o proběhlém jednání mezi některými občany 
dotčených ulic a p. náměstkem JUDr. Majorem, MBA ohledně sdělení záporného stanoviska 
na vybudování křižovatky. Dle sdělení p. Tichého neměl pan náměstek žádné informace. KMČ 
by ráda znala obsah této komunikace od p. náměstka. Členové KMČ osobně jednali s p. 
náměstkem a informovali ho o záporných stanoviscích dotčených občanů. Rovněž bylo 
stanovisko zasláno na SSOK a na MMOl na odbor dopravy (viz předchozí zápisy z listopadu 
2019, prosince 2019 a ledna 2020). P. Tichý se dále dotazoval na rozpracované studie, které 
se zde realizovaly v letech 2007, informoval KMČ o rozpracovaných studiích, které tehdejší pí 
předsedkyně KMČ uváděla na valné hromadě. KMČ pod vedením Ing. Haince, který je ve 
funkci předsedy KMČ od roku 2015, převzal pouze studie návsi z roku 2009, která řešila 
prioritně společenský dům, studii k dětskému hřišti a hasičskému výcvikovému areálu na ulici 
Elišky Junkové a návrh studie na řešení komunikace v ulici pplk. Sochora (pouze jedna ruční 
kresba). KMČ se snažila v uplynulých dvou letech najít všechny zápisy z jednání KMČ před 
rokem 2007, neboť všechny zápisy nejsou v elektronické ani písemné podobě. KMČ tak chtěla 
projít body, kterými se tady občané zabývají mnoho let a body, které se podařilo vyřešit. 
Současná KMČ nemůže hovořit za předchozí KMČ, může se však vyjádřit k věcem 
projednávaným od roku 2015 a řešit je, rovněž ale vychází z předchozích let a z věcí,  
které převzala od minulé KMČ.  
pí Žáčková – požádala KMČ o příspěvek na dětský karneval, který pořádá SRPŠ Droždín při 
mateřské škole v Droždíně. Usnesení: KMČ odsouhlasila částku 2 500 Kč na nájem prostor 
pro uspořádání dětského karnevalu dne 29. 2. 2020 v Droždíně (9 pro/ 0 zdržel se/ 0 proti). 
p. Spáčil – se přišel informovat ve věci týkající se návrhu na opravu polní cesty spojující 
Droždín a ,,Prachárnu“ – KMČ připravuje dotazníkové šetření s občany, kteří bydlí 
v bezprostřední blízkosti polní cesty a osloví vlastníky okolních pozemků s dotazem týkajícím 
se možné přípravy opravy a možného znehodnocení orné půdy v okolí. Dále Ing. Hainc 
provede místní šetření s pracovníkem MMOl za účelem zjištění možného postupu při řešení 
opravy polní cesty. Ing. Hainc projednával možnosti opravy také se zástupci okolní obce 
Bystrovany, kde zajištoval informace k upravené polní cestě vedle tratě spojující Bystrovany a 
MČ Bělidla. Dále p. Spáčil vnesl dotaz týkající se studie návsi.  

7. Nové požadavky 
Požadavek na umístění mapy s informacemi na autobusovou zastávku Droždín, škola  
a Droždín, Horní Úlehla – KMČ žádá umístění mapy MČ Droždín na autobusové zastávky. 
Požadavek na opravu studny v ulici Myslivecká – KMČ žádá opravu prasklé skruže  
na studni. 
Požadavek na tisk nové mapy pro potřeby KMČ Droždín – KMČ žádá tisk nové mapy  
pro účely místních šetření v MČ Droždín. 
Požadavek na zajištění kontejneru na akci ,,Ukliďme Droždín – ukliďme Česko,  
která se uskuteční v Droždíně 4. 4. 2020. 
Požadavek na provedení místního šetření za účelem veřejných zelených ploch 
v Droždíně – KMČ žádá provedení kontrolního místního šetření zaměstnanci MMOl odboru 
městské zeleně za účelem eliminace černých skládek, odpadů, nelegálních záborů  
a ohrožení chodců v jednotlivých ulicích Droždína stavbami či úpravou veřejného prostranství.  

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. 3. 2020  
v 17:30 hodin v místnosti klubu seniorů v areálu MŠ Droždín, Gagarinova 17a.  

10. Jednání bylo ukončeno v 20:35 hodin  
Zapsal: Ing. Bc. Rostislav Hainc 
Kontrolu zápisu provedla: Mgr. Jana Šišková 
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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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/drozdin
http://www.drozdin.eu/
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11. Přílohy 
Příloha č. 1 

 

 


