KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 1. 6. 2020
Zápis č. 6
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 předchozích schůzí KMČ včetně on-line porad KMČ
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,
Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal, Mgr. Šišková, Ing. Šimek
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: pí Lenertová
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny:
Hosté dle prezenční listiny: p. Ladislav Šiška, pí Alena Tichá, pí Hana Kuglerová, pí Věra
Žáčková, p. Žáček
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ a on-line porad KMČ
Splněno. Provedená kontrola
4. Jednání KMČ
COVID – 19 – Ing. Hainc zhodnotil uplynulé 3 měsíce, KMČ projednala situaci kolem
koronaviru. KMČ děkuje všem spoluobčanům za odpovědnost během pandemie.
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – KMČ projednala situaci kolem
cyklostezky, Ing. Hainc seznámil KMČ s jednáním k cyklostezce, které se konalo 26. 5. 2020
v obci Bystrovany. Za KMČ se zúčastnili Ing. Hainc, p. Prášil, Ing. Šimek, Mgr. Lochmanová.
Na jednání se dohodl společný dopis iniciovaný na MMOl odbor investic. KMČ požaduje
obnovení projektové přípravy a zařazení do plánu investic ještě v letošním roce. Dále KMČ
požaduje zahájení řízení s vlastníky nemovitostí o odkupu pozemků, kudy cyklostezka
povede. Na jednání se projednalo, aby cena výkupu byla stejná ve všech katastrálních
územích k. ú. Droždín, Samotíšky, Bystrovany.
Kanalizace obce Samotíšky – KMČ projednala návrh obce Samotíšky týkající se
vybudování kanalizaci v obci Samotíšky. KMČ byla seznámena s návrhem studie napojení
kanalizace a návrhu vybudovat ČOV na území k. ú. Droždín. Ing. Hainc a p. Prášil se
zúčastnili dne 25. 5. 2020 jednání se zástupci obce Samotíšky a zhotovitelem studie.
Usnesení: KMČ nesouhlasí s vybudování ČOV na území k. ú. Droždín (9proti/ 0pro/ 0zdržel
se) z důvodu: ekologická zátěž lokality, možný zápach, navýšení dopravy, znehodnocení
okolních pozemků. KMČ se postavila za občany a nesouhlasí s vybudováním ČOV na území
k. ú. Droždín. KMČ nabídla obci Samotíšky pomoc při jednání v případě napojení na stávající
kanalizaci, která je plánovaná pod Droždínem. Studii je možné zhlédnout na detašovaném
pracovišti MMOl každou středu. Situační plánek je součástí této přílohy č. 1 a bude
zveřejněn ve vývěsce v ulici Gagarinova a na webových stránkách www.olomouc.eu.
Studie veřejného prostranství v Droždíně – KMČ připravuje studii veřejného prostranství
v ulicích Gagarinova, Horní Úlehla, částečně v Rynkách, U Cihelny, Pplk. Sochora. Studie
má obsahovat všechny náležitosti k možnému postupu úpravy veřejného prostranství ve
výhledu 20 – 30 let dopředu. Má zahrnovat veškeré inženýrské sítě, požadavky MŠ, ZŠ,
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SHD Droždín, obchodu, organizací a především občanů MČ Droždín, kteří budou moci do
studie navrhnout své požadavky a návrhy. K přípravě studie se dne 29. 5. 2020 sešli
zástupci KMČ Droždín (Ing. Hainc, p. Prášil, p. Stejskal, Ing. Šimek, pí Hollarová,
Mgr. Lochmanová, za MMOl vedoucí útvaru hlavního architekta, zástupci odborů MMOl,
p. primátor SMOl Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, p. náměstek primátora doc. PhDr. Karel
Konečný, CSc., pí Mgr. Konečná, ředitelka ZŠ Droždín). Na jednání se prošla všechna
řešená místa, došlo k prohlídce areálu ZŠ i venkovních prostor MŠ, křižovatky Horní
Úlehla/Vítězství, Gagarinova. Na jednání byl dohodnut postup a chystání podkladů na
zahájení přípravy studie. KMČ svolá veřejné jednání ke studii a občané budou mít možnost
se podílet na návrhu studie svými písemnými podněty. Vzhledem k pandemii COVID – 19
došlo k posunutí i této připravované akce a nyní se opět může začít řešit. Na jednání se také
řešily pozemkové úpravy, cyklostezka, vodárna v ulici Turečkova, dopravní situace
v Droždíně – krajské komunikace, Adamovka a protipovodňové úpravy.
Tělocvična – dne 29. 5. 2020 došlo ke společnému jednání KMČ a zástupců MMOl za
účasti p. primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA a p. náměstka primátora doc. PhDr. Karel
Konečný, CSc., pí. ředitelky Mgr. Konečné a dalších zástupců odborů MMOl a zástupců
KMČ na hřišti a v budově ZŠ Droždín. Projednávaly se možnosti umístění tělocvičny na
pozemku ZŠ Droždín a využití pozemku pod ZŠ Droždín na ulici Gagarinova. Tělocvična by
mohla být využívána žáky ZŠ a v odpoledních a večerních hodinách občany Droždína. Vše
záleží na vypsaných dotacích MŠMT. Další jednání budou probíhat společně se zástupci
KMČ a ZŠ Droždín.
Okružní křižovatka – KMČ projednala současnou situaci. Dle sdělení MMOl odboru
stavební by mělo být zahájeno stavební řízení. Forma řízení není ještě stanovena. Účastníci
řízení budou všichni dotčení sousedé křižovatky Pplk. Sochora, U Cihelny, Gagarinova. KMČ
doporučuje sledovat veřejnou vývěsku na stránkách www.olomouc.eu.
Pročištění potoku Adamovka – Ing. Hainc navrhl termín pro čištění potoku Adamovka.
Veřejná dobrovolnická brigáda proběhne v pátek 12. 6. 2020 v 15:00 hodin u vpusti v ulici
Jesenická.
Požadavky KMČ na opravy komunikací a chodníků v roce 2020 – je součástí přílohy č. 2
tohoto zápisu zveřejněné ve vývěsce v ulici Gagarinova a na webových stránkách
www.olomouc.eu.
Nainstalované mapy na autobusových zastávkách – v měsíci dubnu došlo k instalaci
nových map na zastávkách MHD Horní Úlehla a Gagarinova.
Brigády – úklid veřejných prostranství – KMČ se dohodla, že během roku uspořádá
veřejné dobrovolnické brigády na úklid naší MČ Droždín. Úklidy se budou konávat většinou
v pátek odpoledne a vždy budou vyhlášeny místním rozhlasem a dotčení občané budou
upozorněni jednotlivými členy KMČ pro případ, že se budou chtít zúčastnit. Ing. Hainc osloví
SDH Droždín na pomoc při pročištění vybraných lokalit.
Vodárna – Ing. Hainc předjednal s MOV návrh na umístění informační tabule týkající
se vodárny, která je umístěna na území k. ú. Droždín.
Oprava krajské komunikace – během jara a léta 2020 by mělo dojít k opravám výtluků
krajské komunikace pod správou Silnic Olomouckého kraje. Jde o ulice U Cihelny, Horní
Úlehla, Gagarinova.
Oprava kanálů v ulici Horní Úlehla, Gagarinova – došlo k opravě a výměně kanálů pod
správou SSOK.
Kontejnery na tříděný odpad ulice Pplk. Sochora, Gagarinova – KMČ se zabývala
podnětem občanů na nezodpovědné chování lidí, kteří nedbale vyhazují odpad u popelnic na
tříděný odpad. Nevyužívají sběrový dvůr a znečišťují tak naši MČ. KMČ bude věc řešit
s TSMO a následně také připravuje kroky proti nelegálnímu vyvážení odpadu k popelnicím
na tříděný odpad.
Přesunutí akcí pořádaných KMČ – KMČ z důvodů COVID – 19 přesunula všechny akce na
nové termíny: jednání k cyklostezce, studie veřejného prostranství v Droždíně, pozemkové
úpravy. KMČ děkuje za pochopení.
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Nový pingpongový stůl – v měsíci dubnu 2020 byl nainstalován pingpongový stůl na ulici
Dolní Úlehla. Ing. Hainc zajistí nákup pálek a míčků, které předá v restauraci Na hřišti
k možnému zapůjčení. KMČ dále bude řešit instalaci lavičky a stojanu na kola v místě.
Opětovné problémy s neposekanými úseky míst v Droždíně – KMČ řešila situaci
s místy, které opět nebyly posekány během pravidelné seče. KMČ žádá nápravu a zařazení
do plánu seče. Ing. Hainc zašle mapy s problematickými místy, pí Hollarová bude věc dále
řešit.
Opravené dopravní zrcadlo v ulici Jesenická – byla provedena výměna zrcadla v ulici.
Polní cesta U Prachárny – KMČ projednala možnosti opravy a případné posunutí opravy
z důvodu budování kanalizace obcí Samotíšky. Ve věci se bude dále jednat s obcí
Samotíšky a případně s MMOl.
Oprava chodníku u obchodu a před školou v ulici Gagarinova – Ing. Hainc informoval
o připravované opravě chodníku u obchodu a školy. Dále bylo jednáno se zástupci COOP
Jednota Uherský Ostroh ve věci opravy chodníku před prodejnou v majetku COOP Jednota.
Nejdříve byla dohodnuta společná oprava, následně COOP Jednota oznámila, že provede
opravu dle jejich sdělení až po skončení prací TSMO. KMČ věří, že dohoda platí a k opravě
celého chodníku dojde. Rovněž byla řešena se zástupci COOP Jednota příprava veřejné
studie a hluk z chladícího zařízení.
Estetizace – vzhledem k opatřením COVID – 19 došlo ke snížení rozpočtu estetizace
na 150 000 Kč. KMČ nechala nacenit informativní radar pro umístění na ulici Pplk. Sochora
k přechodu a následně do ulic Vítězství před křižovatku, ulic Arnoldova a Myslivecká. Dále
nechala nacenit svodidla v ulici Vítězství.
Zóna 30km/h – Ing. Hainc informoval členy KMČ o opětovném požadavku na MMOl odbor
dopravy a územního rozvoje na dořešení zón 30km/h v celém Droždíně vyjma krajských
komunikací.
Budování kanalizace v areálu MŠ Droždín – Ing. Hainc informoval členy KMČ, že v měsíci
červenci dojde k budování kanalizace v areálu MŠ Droždín v ulici Gagarinova. Dojde
k uzavření celého areálu po dobu měsíce července. Z tohoto důvodu bude jednání KMČ
výjezdní v restauraci U Malinů.
Výdaje – vyčištění zatrubnění přívodu vody do rybníka v ulici V Rynkách 1 600 Kč, květiny
na pomníky 75. let od 2. sv. války 1 500 Kč.
Místní rozhlas – modernizace – Ing. Hainc zjistí, kdy dojde k modernizaci místního
rozhlasu a kdy by se následně odstraňovaly sloupy pro rozhlas, který bude bezdrátový.
Asfaltové hřiště ulice Dolní Úlehla – KMČ svolá jednání se zástupci SK Droždín ve věci
asfaltového hřiště a jeho možného využití a modernizace.
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Oprava kříže v lese u Rozdílů nad Droždínem – KMČ obdržela od p. Dostála dotaz
k opravě kříže v lese na území k. ú. Droždín na parcele č. 1331/1. KMČ se už několik let
snaží o opravu tohoto kříže, je to poslední památka na území Droždína, která neprošla
v posledních letech rekonstrukcí. Důvodem problému s opravou je, že je potřeba dopátrat se
vlastníků a s nimi sjednat opravu a souhlas s opravou. KMČ věc řeší a věří, že se v nejbližší
době podaří věc dořešit a dojde k opravě této drobné sakrální památky.
Stížnost na sekání – KMČ obdržela od pí Hejlové Hollarové stížnost na sečení trávy v ulici
Horní Úlehla. KMČ stížnost předá – řeší pí Hollarová.
Dotaz k pozemku č. 221/37 – KMČ obdržela od p. Kasala dotaz ve věci týkající se přístupu
na pozemek. KMČ doporučuje v této věci jednat s odborem stavebním a dopravy
a územního rozvoje.
Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně zábory a výkopové práce –
KMČ obdržela povolení k záboru v ulici Horní Úlehla ve dnech 20. 3. – 3. 4. 2020 z důvodu
stavby RD v ulici. KMČ bere na vědomí.
Jednání komisí s RMO – KMČ obdržela aktualizovaný harmonogram setkání jednotlivých
předsedů KMČ s Radou města Olomouce. Rovněž Ing. Hainc obdržel informace z jednání
krizového štábu a Rady města Olomouce týkající se jednání KMČ a opatření i postupu
během jednání KMČ z důvodu COVID – 19. Dne 12. 10. 2020 proběhne společné jednání
KMČ Droždín, Lošov, Radíkov a Rady města Olomouce v kulturním domě v Lošově.
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Sběrové soboty – KMČ obdržela náklady na sběrové soboty, které TSMO zajišťují. KMČ se
s naceněnými položkami seznámila a bere je na vědomí.
TSMO – KMČ obdržela rozpis s tabulkou jednotlivých činností prováděných TSMO
v Droždíně v měsíci červnu 2020. Tabulka je zveřejněna ve vývěsce v ulici Gagarinova.
Zrušení vybraných omezení aut. provozu linky č. 12, 16, 19, 50, 51, 52 a X. Informace jsou
zveřejněny ve vývěsce na ulici Gagarinova.
Oprava komunikace Na Příhonu – Myslivecká – KMČ se zabývala stanovisky dotčených
občanů pro přípravu rekonstrukce komunikace. KMČ v této věci bude dále jednat.
Upozornění cestujícím – KMČ obdržela upozornění o změně nástupu do autobusů
u dopravce FTL – First Transport lines a. s. (750400 a 750411). Informace jsou zveřejněny
ve vývěskách.
6. Požadavky občanů
p. Šiška – předal fotografie a seznam oprav komunikací a chodníků v roce 2001, které
tehdejší KMČ řešila. Dále informoval KMČ o situaci v ulici Akátová, o problematice se
zmulčovanými příkopy, špatně odvodněnými cestami a vznesl dotaz týkající se ulice
Gagarinova. Zhodnotil uplynulé roky v KMČ před rokem 2000 a po roce 2000. Podal
požadavek na zasazení třešní v ulici Dolní Úlehla. KMČ požadavek předá, KMČ vícekrát
řešila s odborem městské zeleně tento podnět.
pí Kuglerová – informovala KMČ o problematice s přecházením přes přechod pro chodce
na ulici Pplk. Sochora. Nedostala odpověď z MMOl. Žádá umístění blikajícího značení. Pí.
Kuglerová zašle KMČ na vědomí dopis zaslaný na p. náměstka Majora. Požaduje častější
měření rychlosti a dohledu MPO u přechodu. KMČ plánuje zakoupit informativní radar pro
umístění u přechodu do doby, než dojde k úpravě křižovatky. KMČ čeká v současné době na
nacenění radaru. Dále KMČ podá požadavek na vyznačení vodorovného dopravního
značení v křižovatce řešené v listopadu 2019. KMČ projedná současnou situaci na
stavebním odboru MMOl a svolá jednání se zástupci SSOK za účelem možného vyznačení
vodorovného značení v křižovatce. Dle sdělení PČR dochází k měření rychlosti v daném
úseku v návaznosti na další měřené úseky v okrese Olomouc.
pí Žáčková – vznesla dotaz týkající se sečení o nedělích a svátcích. KMČ dává do přílohy
tohoto zápisu č. 3, která bude zveřejněna ve vývěskách a na webu www.olomouc.eu, ,,Výzvu
ohleduplnosti“ projednanou KMČ v minulém i současném období, tedy po roce 2015 a po
roce 2019. Dále se informovala k cyklostezce Bystrovany – Droždín – Samotíšky.
7. Nové požadavky
Požadavek na sekání všech zaslaných ploch na MMOl odbor městské zeleně – KMČ
žádá, aby došlo k zařazení všech vyznačených míst na mapě zaslaných předsedou KMČ
na odbor městské zeleně MMOl.
Požadavek na vyčištění kanálů pod správou SSOK na ulicích Gagarinova, Horní
Úlehla, Gagarinova.
Požadavek na vyčištění vpustí a žlabů v MČ Droždín.
Požadavek na dohled MPO na přechodu – ulic Pplk. Sochora, U Cihelny, Gagarinova.
Požadavek na měření rychlosti v ulici – Pplk. Sochora, U Cihelny.
Požadavek na vysazení třešní – KMČ opětovně žádá vysazení třešní v ulici Dolní Úlehla,
kde dříve byly vzrostlé stromy (třešně).
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 mimořádně výjezdní
zasedání z důvodu budování kanalizace v areálu MŠ Droždín, v pondělí 13. 7. 2020
v 17:30 hodin v restauraci U Malinů na ulici Horní Úlehla .
10. Jednání bylo ukončeno v 19:25 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
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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

Požadavky KMČ na opravy komunikací na r. 2020 (k nacenění)
KMČ č. 2 Olomouc - Droždín
číslo
1
2
3

místo určení

druh prováděné činnosti

Horní Úlehla

Předlažba chodníku v ulici Horní Úlehla, opětovný požadavek
z roku 2019, 2018 a 2017 (cena 345 486 Kč)
Předlažba chodníku po ulici Janouškova, požadavek z roku 2018,
2017 (cena 303 038 Kč)
Oprava kritických míst u panel. Cesty v živici (cena 165 382 Kč)

Aldova
Horní Úlehla

A) Požadavky na opravu z částky 2,7 mil. – pro schválení RMO
B) Požadavky na opravu z částky 300 000,- Kč (ODÚR)
číslo

místo určení

druh prováděné činnosti

Gagarinova

2

Vítězství

Předlažba chodníku u obchodu směr škola, (část dlažby, která je
na pozemku COOP Jednota by si hradil obchod zvlášť s TSMO
po dohodě)
Oprava u č. 12 Lípy v živici (cena 30 518 Kč)

3

Vítězství

Oprava propadu u šoupáku u č. 12 (cena 11 083 Kč)

1

C) Požadavky na opravy z částky dle dohody (KMD)
číslo

místo určení

druh prováděné činnosti

1

Vítězství

Předlažba chodníku u č. 3 (cena 51 518 Kč)

U Cihelny

Předlažba autobusové zastávky (75 000 Kč) – zatím v jednání
z důvodu toho, že se musí upravovat i zastávka (zastřešení) a živ.
povrch komunikace, která spadá do správy SSOK, k projednání
s MMOl a příslušnými odbory
Dosypání drti mezi žulové kostky v ulici V Rynkách u domu č. 1 – 7

2
3

V Rynkách
Dolní Úlehla

Zabetonování a ukotvení pingpongového stolu pod hřištěm (cena
6 000 Kč)
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