KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 2. 3. 2020
Zápis č. 3
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 2. 3. 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
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, pí Martina
Rösslová, p. Aleš Kugler, pí Hana Kuglerová, p. Aleš Trávníček, pí Andrea Fečová, pí Jana
Hloušková, pí Alena Dudešková, pí Kateřina Konečná (ředitelka ZŠ Droždín), p. Ondřej
Pražák
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 10. 2. 2020
Splněno. Provedená kontrola.
4. Jednání KMČ
Sportovní hala/tělocvična pro ZŠ Droždín a občany – KMČ projednala současný stav
a situaci kolem příprav na možné vybudování tělocvičny pro potřeby občanů a dětí ze ZŠ
Droždín. Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém jednání se zástupcem odboru školství MMOl
a s hlavní architektkou MMOl o komplexním řešení ,,Návsi“ s prověřením variant
a možného umístění sportovní haly/tělocvičny. KMČ dále řeší možnost odkupu části pozemku
U Gregoráku do vlastnictví SMOl, stále je místo vedeno jako rekreační s možností vybudování
do budoucna sportovní haly pro kulturní, společenské a sportovní vyžití občanů Droždína.
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – KMČ řešila přípravu projektové
dokumentace k návrhu cyklostezky, došlo k promítnutí interaktivní mapy míst, kde je návrh na
cyklostezky, došlo k seznámení s trasováním cyklostezky a návrhu, kde by mohla trasa vést
vč. cyklopruhů v ulici U Cihelny. KMČ připraví a uspořádá veřejné projednání návrhu
cyklostezky.
Informace o dvojstojanu – Ing. Hainc informoval KMČ o přípravách obsahu informačního
dvojstojanu umístěného na ulici Gagarinova, byly promítnuty návrhy.
Nutná oprava zastávky U Cihelny – Ing. Hainc seznámil KMČ s proběhlým místním šetřením
a problematikou s podložím a rozbitou komunikací na zastávce v ulici U Cihelny směr
Bystrovany. Je potřeba provést nutnou opravu podloží i skeletu. Ing. Hainc osloví MMOl
s návrhem na potřebnou opravu zastávky, p. Stejskal osloví SSOK kvůli opravě skeletu.
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Vybudování nového přístřešku pro občany na zastávce MHD č. 11 Droždínská zatáčka
směr Samotíšky – KMČ řešila vybudování přístřešku na ulici Droždínská zatáčka,
Ing. Hainc seznámil KMČ s projektem, který KMČ nechala v roce 2019 zpracovat.
Plánovaný kruhový objezd – je v řešení stavebního řízení s dotčenými občany u křižovatky
ulic U Cihelny, Pplk. Sochora a Gagarinova. Proběhla dohoda Krajského úřadu Olomouckého
kraje jako správce komunikace a MMOl. Stanovisko – opět stále stejné připomínky a námitky
dotčených občanů, které KMČ předala k jednání. Vše by se mělo řešit ve stavebním řízení.
Dopravní zrcadlo ulice Jesenická – stále není po loňské nehodě opraveno, Ing. Hainc řešil
s pí Brázdovou z MMOl odboru majetkoprávního, mělo dojít k opravě, bude vznesen dotaz,
kdy to konečně bude opraveno.
Informace o koronaviru – KMČ projednala současnou situaci s COVID 19, Ing. Hainc
informoval KMČ o informacích ke koronaviru, které jsou uvedeny na webové stránce
www.olomouc.eu.
Pingpongový stůl – Ing. Hainc informoval o přípravě zakotvení pingpongového stolu.
Zakotvení bylo naceněno na 6000 Kč. Usnesení: KMČ souhlasí s provedením ukotvení
pingpongového stolu ve stanovené výši.
Přemístění prvků dětského hřiště – při realizaci nové úpravy dětského hřiště na ulici
E. Junkové a Pplk. Sochora – KMČ projednala současný stav a plán na přesunutí stávajících
prvků na ulici Dolní Úlehla pod hřiště během realizace a výstavby nových prvků
na současném dětském hřišti.
Opravy chodníků a komunikací v roce 2020 – KMČ projednávala návrhy oprav chodníků
a komunikací. KMČ vybrala rozbité úseky chodníků a komunikací, které by se měly v letošním
roce opravovat. Dále Ing. Hainc jedná se zástupci jednoty COOP o opravě chodníku před
obchodem v ulici Gagarinova.
Oprava a odstranění elektrického starého vedení v ulicích Droždína – Ing. Hainc
informoval KMČ o proběhlém jednání s pracovníkem společnosti Elpremont, která bude v roce
2021 provádět v ulicích Vítězství, Jesenická, Myslivecká, Arnoldova a Gagarinova výměnu a
vedení sítí v zemi. Mapy s přípravou vedení budou zveřejněny ve vývěsce a také budou
k nahlédnutí na detašovaném pracovišti MMOl v Droždíně. Z důvodu velikosti souboru nebude
součástí přílohy tohoto zápisu. Dotčení občané budou osloveni pracovníky společnosti
Elpremont, která bude zhotovitelem stavby pro ČEZ.
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.
Omezení provozu detašovaného pracoviště MMOl v Droždíně – Ing. Hainc informoval
o uzavírce detašovaného pracoviště MMOl v Droždíně do odvolání vždy v pátek. Dochází tak
ze zdravotních důvodů. Pracoviště bude otevřeno pouze každou středu.
Výdaje – 2 500 Kč pronájem sálu na dětský maškarní ples v Droždíně.
Výjezdní zasedání Rady města Olomouce s KMČ Droždín, Lošov a Radíkov – proběhne
27. 4. 2020 od 16:00 hodin v kulturním domě v Lošově.
Místní šetření k opravě chodníku a komunikací – Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém
místním šetření v ulicích Droždína, které proběhlo dne 27. 2. 2020 za účasti p. Šulc z MMOl a
p. Čech z TSMO. Na jednání byl řešen také požadavek na řešení opravy polní cesty spojující
,,Prachárnu“ s Droždínem, Ing. Hainc seznámil KMČ s návrhem postupu opravy povrchu.
Východní tangenta, veřejná debata – KMČ připravuje veřejnou debatu s občany, kde by rádi
seznámili občany s plánovanou stavbou východní tangenty. Ing. Hainc pozve zástupce SMOl,
ŘSD a ostatní dotčené KMČ a obce. Plánovaná debata je na květen 2020.
Pozemkové úpravy – KMČ připravuje veřejnou debatu s občany na téma ,,Pozemkové
úpravy – přínosy, požadavky občanů, úprava krajiny“, plánovaná debata je na květen 2020.
Cyklovyjíždka – KMČ plánuje vyjížďku dne 14. 5. 2020 od 17:00 hodin na kolech po
plánované cyklostezce mezi obcemi Samotíšky, MČ Droždín a Bystrovany. Ing. Hainc pozve
starosty okolních obcí a zastupitele a zástupce SMOl na společnou cyklovyjížďku.
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Společné jednání KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček, Chválkovice, Týneček
– proběhne v Droždíně 5. 3. 2020. Ing. Hainc připomene pozvání všem předsedům z KMČ,
KMČ následně bude občany v příštím zápise informovat o projednaných bodech jednání.
Návrh na osvětlení komunikace mostu u Droždínské zatáčky – KMČ projednala současný
stav a bude řešit možnosti osvícení místa
Maškarní ples – Český svaz žen zve srdečně všechny spoluobčany na tradiční maškarní ples,
který se uskuteční 28. 3. 2020 v Droždíně.
Akce Ukliďme Česko, ukliďme Droždín – se uskuteční společně s dobrovolnickou brigádou
k úklidu před Droždínskými hody. Ing. Hainc informoval o přípravě úklidu ulic pracovníky
TSMO po zimním období, které by mělo proběhnout týden před Velikonocemi.
Droždínské hody 2020 – probíhají přípravy na Droždínské hody 2020, které se uskuteční
12. 4. 2020 od 8:45 hodin. Více informací bude na pozvánkách, které se budou roznášet 28.
a 29. 3. 2020 v Droždíně. Budou uspořádané skupiny pod vedením členů KMČ a každá
skupina bude uklízet jinou část Droždína.
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Rozhodnutí – KMČ obdržela povolení k účelu zvláštního užívání z důvodu provedení
výkopových prací a pohyb mechanizace při výstavbě přípojky kanalizace na ulici Jesenická ve
dnech 2. 3. 2020 – 4. 3. 2020.
Výluka tramvajového a autobusového provozu na Masarykově tř. 2. – 14. 3. 2020 a od
15. 3. 2020 – KMČ obdržela od MMOl informace o výluce MHD. Informace jsou zveřejněny ve
vývěsce v ulici Gagarinova a na Facebooku KMČ.
Dočasná změna otevírací doby na detašovaných pracovištích – KMČ obdržela od MMOl
oddělení KMČ a DP informace o změnách otvírací doby DP MMOl v městských částech.
Vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje k uzavírce a objížďce dle § 24 odst. (2)
zákona č. 13/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů – z důvodu přípojky kanalizace
k novostavbě RD v ulic Myslivecká ve dnech 2. 3. – 4. 3. 2020.
Poklop kanálu v ulici U Cihelny – KMČ obdržela podnět od pí Schlegelové, která upozornila
na rozbité poklopy kanálů v ulici U Cihelny. Ing. Hainc požádá Moravskou vodárenskou o
opravu poklopů a prověření stavu v celé ulici U Cihelny.
Radar – KMČ obdržela informace od MMOl k pořízení měřícího radaru vozidel od MPO. Radar
by zakoupila v případě, že bude měřit rychlost a tu bude možno měřit a pokutovat řidiče. O
radaru bude KMČ dále jednat a zjišťovat podrobnosti k pořízení radaru společně s MČ
Chválkovice. KMČ plánuje umístění radarů v ulici Horní Úlehla, Gagarinova, U Cihelny, Pplk.
Sochora a Vítězství.
Kácení stromů v ulici Hany Kvapilové u č. o. 5 – KMČ obdržela informace o přípravě kácení
3 smrků z důvodu bezpečnosti a zastínění.
6. Požadavky občanů
pí Konečná – seznámila KMČ s chystanou opravou krovů a krytiny střechy na budově ZŠ
Droždín – havarijní stav, nelze využít půdní prostory pro výuku. Je podán investiční záměr na
vybudování nového školního hřiště – investiční studie ,,úprava zahrady“ a jsou vyčleněny
peníze na projektovou dokumentaci. KMČ plánuje, aby po společném stanovisku KMČ a ZŠ
bylo hřiště zpřístupněno veřejnosti po skončení výuky během dne na ZŠ Droždín. KMČ plánuje
na 31. 3. 2020 veřejnou debatu k přípravě studie s občany.
pí Dudešková – vznesla dotaz na smysl značek zákaz 19t. Komunikace je pod správou SSOK,
značení je umístěno z důvodu nosnosti mostu, přes potok Adamovka.
p. Tichý – vznesl dotaz proč se neuvažuje o umístění úsekového radaru. Komunikace je ve
správě Silnic Olomouckého kraje. KMČ dávala požadavek na umístění úsekového radaru
a bude v této věci dále jednat s MMOl.
p. Běhal a p. Tichý – dotaz na umístění cyklopruhů v ulici U Cihelny, dále proběhla diskuse o
cyklostezce a cyklotrase.
pí Kuglerová – se přišla informovat o stavu řešení dopravní situace na křižovatce Pplk.
Sochora, U Cihelny, Gagarinova, dále vznesla dotaz na vymezení pravomocí KMČ. KMČ
informoval pí Kuglerovou o jednacím řádu a statutu KMČ, který je přístupný na webu města
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Olomouce a také v předchozím zápise KMČ a byl zveřejněn ve vývěsce v ulici Gagarinova.
Dále Ing. Hainc a další členové KMČ informovali zúčastněné hosty o situaci a stavu kolem
křižovatky ulic Gagarinova, Pplk. Sochora a U Cihelny. Informace jsou také v předchozích
zápisech KMČ a v jejich přílohách.
7. Nové požadavky
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 6. 4. 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
Kontrolu zápisu provedla: Mgr. Jana Šišková
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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