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Zápis z on-line porady členů Komise městské části  
č. 2 Olomouc – Droždín ze dne 8. 4. 2020 

 
Zápis on-line porady členů KMČ 
 

1. On-line porada členů KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bylo zahájeno  
v 16:00 hodin 

Předseda KMČ přivítal všechny on-line přihlášené na poradě členů KMČ, seznámil 
s programem a zahájil poradu. 
Program:  
1. Zahájení jednání 
2. Prezence on-line porady přihlášených členů KMČ 
3. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 2. 3. 2020 
4. On-line porada členů KMČ 
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
6. Závěr 
7. Místo a čas příští porady členů KMČ 
8. Ukončení jednání 
 

2. Prezence 
Přihlášeni on-line za KMČ: Ing. Bc. Hainc, p. Helekal, pí Hejlová Hollarová,  
pí Lenertová, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal, Mgr. Šišková, Ing. Šimek 
Omluveni z on-line videohovoru za KMČ dle prezenční listiny:  
Nepřihlášeni za KMČ dle prezenční listiny: 
 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 2. 3. 2020 

Splněno. Provedená kontrola. 
 

4. On-line porada členů KMČ  
Sportovní hala/tělocvična pro ZŠ Droždín a občany – KMČ projednala současnou situaci, 
Ing. Hainc osloví pí Mgr. Konečnou, ředitelku ZŠ s tím, aby ZŠ Droždín pokračovala 
v přípravách projektu na opravu školního hřiště. KMČ mezi tím bude pokračovat s přípravou 
studie návsi a přilehlých ulic. 
Studie návsi a přilehlých ulic – KMČ projednala současnou situaci a dohodla  
se na pokračování příprav na studii. KMČ by projednání s občany uspořádala v roce 2021 
nebo v případě možností na podzim 2020 a návrhy by také mohly být prezentovány on-line  
a občané by se následně mohli k návrhům vyjádřit a také uplatnit své připomínky k přípravě 
studie. 
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – KMČ bude chtít, aby přípravy  
a započaté přípravné akce spojené s cyklostezkou byly po skončení krize opět znovu zařazeny 
do programu a příprav akcí. Usnesení: KMČ posouvá veřejnou diskusi s občany na jaro 2021. 
Vybudování nového přístřešku pro občany na zastávce MHD č. 11 Droždínská zatáčka 
směr Samotíšky – KMČ řešila vybudování přístřešku na zastávce Droždínská zatáčka; 
vzhledem ke snížení částky na estetizaci o 50% KMČ řeší, zda bude možné přístřešek 
v letošním roce zrealizovat. Ing. Hainc zjistí možnosti realizace v letošním roce. V řešení j 
e také vybudování svodidel v ulici Vítězství.   
Plánovaný kruhový objezd – KMČ zatím nemá žádné informace týkající se zahájení 
stavebního řízení. KMČ zjistí stav.  
Informace o koronaviru – KMČ projednala současnou situaci s COVID 19, Ing. Hainc  
a p. Prášil informoval členy KMČ o opatřeních týkajících se koronaviru v Olomouci.  
Osvětlení na vánoční strom – Usnesení: KMČ se dohodla na zakoupení poslední sady 
hvězd, které chybí na osvětlení vánočního stromu. Objednávku zajistí p. Prášil. 
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Pingpongový stůl – Ing. Hainc informoval členy KMČ, že dojde k posunutí termínu instalace 
pingpongového stolu z důvodu opatření s COVID 19. 
Opravy chodníků a komunikací v roce 2020 – Ing. Hainc zašle členům nacenění opravy 
chodníku u Jednoty COOP na ulici Gagarinova a bude dále jednat s Jednotou COOP  
o opravě jejich chodníku před obchodem. 
Výdaje – 4 868 Kč nákup stolů do detašovaného pracoviště MMOl a místnosti  
KMČ v Droždíně a nákup knihovničky na zastávku MHD na ulici Gagarinova. 
Výjezdní zasedání Rady města Olomouce s KMČ Droždín, Lošov a Radíkov – vzhledem 
k současné situaci a nouzovému stavu se jednání s RMO nebude konat. 
Východní tangenta, veřejná debata – Usnesení: plánovaná debata s občany vzhledem  
ke stávající situaci je posunuta na jaro 2021.  
Pozemkové úpravy – Usnesení: plánovaná debata s občany vzhledem ke stávající situaci je 
posunuta na druhou polovinu roku 2021. 
Cyklovyjíždka – Usnesení: plánovaná vyjížďka je posunuta na podzim 2020 nebo jaro 2021 
vzhledem k současné situaci. 
Společné jednání KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček, Chválkovice,  
– Ing. Hainc informoval členy KMČ o proběhlém společném jednání 5 KMČ, které proběhlo 5. 
3. 2020 v Droždíně. Řešila se problematika s odpady, sběrové soboty, východní tangenta a 
možnosti pořízení radaru, který ale nebude napojen na MPO – Ing. Hainc prověří možnosti 
tohoto radaru. MČ Droždín již má 3 tyto radary.  
Akce Ukliďme Česko, ukliďme Droždín – byla zrušena – náhradní termín v letošním roce 
nebude. Další ročník se plánuje na rok 2021, 14 dní před Droždínskými hody. 
Droždínské hody 2020 – byly zrušeny z důvodu současné situace, další ročník droždínských 
hodů se plánuje na Velikonoční neděli 2021.  
Klapání – KMČ plánuje na Velikonoce klapaní, každý sám na své zahradě, ale spolu. Jde  
o zachování tradic a zlepšení nálady určené pro všechny spoluobčany, mladé i starší.  
Ing. Hainc informace zveřejní na Facebooku KMČ a vyhlásí místním rozhlasem. 
Projednávání možnosti využití asfaltového hřiště – KMČ projednávala možnosti 
sportovního vyžití pro droždínskou mládež a navrhla využít asfaltové hřiště u házenkářské 
plochy – KMČ nejprve osloví SK Droždín a požádá jej o stanovisko. 
 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Informace k opatření COVID 19 – Ing. Hainc informoval členy o zaslaných materiálech 
z MMOl, které jsou zveřejněny ve vývěskách v Droždíně a na Facebooku KMČ. 

 
6. Závěr 

Předseda KMČ poděkoval všem on-line přihlášeným a poděkoval za účast na poradě a 
oznámil další termín on-line porady KMČ. 
 

7. Místo a čas příští porady 
KMČ se bude scházet na poradách v pravidelných termínech dle potřeby přes on-line 
přenos. 
 

8. On-line porada členů byla ukončeno v 17:30 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 
 

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


