KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 13. 7. 2020
Zápis č. 7
1. Jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bylo zahájeno v 17:30 hodin
ve společenském sále Hostince U Šišků
Předseda KMČ přivítal všechny přítomné, seznámil s programem a zahájil veřejné
projednání a následně schůzi KMČ.
Program:
1. Zahájení jednání
2. Prezence
3. Kontrola plnění dle zápisu z předchozích schůzí KMČ včetně on-line porad KMČ
4. Veřejné projednání přípravy studie návsi v Droždíně
5. Jednání KMČ
6. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
7. Požadavky hostů
8. Nové požadavky
9. Závěr
10. Místo a čas příští schůze
11. 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: p. Václav Stejskal
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny:
Hosté dle prezenční listiny: p. Radek Ostrčil, p. František Konečný, p. Jaromír Bartošek,
p. Lenka Introvič, p. Emil König, p. Aleš Kugler, pí Hana Kuglerová, pí Alena Tichá, p. Ondřej
Pražák, pí Jana Knopfová, pí Ludmila Šperlíková, pí Hana ženožičková, pí Miloslava
Wernerová, p. Michal Kubica, p. Jiří Zedník, pí Veronika Daňková, p. Jiří Pupík, pí Andrea
Fečová, p. Pakosta, p. Jan Mirulra, p. Milan Brablík, p. Josef Běhal, pí Vladimíra
Schneiderová, p. Zbyněk Spáčil, pí Ladislava Zedníková, p. Zdeněk Fanta, pí Marta
Zbořilová, p. Petr Daněk, pí Kočiříková , doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.,
pí Ing. arch. Křenková, p. Ing. Luňáček, (dále pracovníci MMOl – odbor útvar hlavního
architekta)
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 1. 6. 2020
Splněno. Provedená kontrola
4. Veřejné projednání přípravy studie návsi v Droždíně
1. Přivítání přítomných předsedou KMČ – zástupců MMOl a občanů Droždína,
představení tématu jednání – Studie návsi, zadání, mělo by být zahrnuto parkování,
inženýrské sítě, řešení dopravy a bezpečnosti chodců, ZŠ, MŠ, Adamovka, nová
tělocvična. Rozdělení do etap. 1. etapa – střed obce – ZŠ, MŠ, ulice Gagarinova.
2. etapa ulice Horní Úlehla – tato studie by měla být projednána v roce 2021. 3. etapa
ulice Pplk. Sochora a U Cihelny. Připravovaná studie by měla být vypracovaná tak,
aby mohla být použitelná v příštích 20 – 30 letech a musí brát ohledy na historii návsi
i na potřeby občanů.
2. Pozdrav a krátké uvedení příprav studie p. náměstka primátora doc. PhDr. Karla
Konečného, CSc., který poděkoval za pozvání, zdůraznil nutnost zachování ZŠ
a také vybudování tělocvičny – přednesl 2 varianty umístění – přímo u budovy ZŠ –
tuto možnost preferuje vedení školy, či do areálu MŠ, možná realizace až od roku
2022, vyjádřil uspokojení nad tím, co se podařilo, zrealizuje se oprava střechy ZŠ
3. Představení návrhu studie návsi pí. Ing. arch. Křenkovou s MMOl (útvar hlavního
architekta) – cílem je revitalizace návsi, využití celého řešeného území s ohledem
na historické hodnoty (tělocvična, ZŠ, obchod s potravinami, MHD, historická
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zástavba. Podkladem je územní plán města Olomouce – chránit a rozvíjet příměstské
subcentrum, občanská vybavenost, zástavba. Problémy s křižovatkou Pplk. Sochora
x U Cihelny x Gagarinova, šířka vozovky na úkor prostoru pro pěší, předimenzované
křížení ulic Gagarinova x Vítězství, ZŠ bez tělocvičny, chybí prostor pro setkávání
občanů, zatrubnění Adamovky, nadzemní elektrické vedení.
4. Diskuse s občany o hodnotách, problémech a nápadech (anketní dotatník):
Hodnoty: Adamovka – p. Šimek – návrh na otevření formou vodního prvku.
Problémy: bezpečnost, okružní křižovatka, cyklostezka, posezení před obchodem,
kontejnery.
Cyklostezka Bystrovany – Droždín - Samotíšky – probíhají jednání, je potřeba
doprodej území, v Droždíně povede formou cyklotrasy i přes okružní křižovatku.
Náměstek primátora p. Konečný přislíbil účast na veřejném projednání s občany,
které KMČ připravuje k cyklostezce, ale z důvodu COVID – 19 bylo posunuto.
Rozhlas, sirény – bude provedena modernizace a oprava celkové signalizace
včetně místního rozhlasu.
Nadzemní vedení el. proudu – ČEZ a. s. provede odstranění a opravu elektrického
vedení v ulicích Gagarinova, Vítězství, V Rynkách, Elišky Junkové – horní část,
Arnoldova, Myslivecká v roce 2021.
p. Konečný vznesl dotaz týkající se samostatnosti obce, vyjádřil znepokojení nad
nečinností MMOl za posledních 40 let
p. Daněk – upozornil, že pokud by byla velikost tělocvičny nedostatečná, využití pro
veřejnost by nebylo vhodné. Je potřeba, aby tělocvična měla rozměry 15x28m.
Dále se zabýval možností vybavenosti ZŠ (specializované učebny).
p. Šimek – přišel s nápadem na vybudování nové ZŠ jinde s parametry tělocvičny,
která bude vyhovovat. P. náměstek primátora Konečný reagoval s tím, že výstavba
ZŠ stojí cca 250 – 400 mil. korun a Olomouc je nejzadluženější statutární město
v ČR; uvedl, že v současné době probíhá rekonstrukce v ZŠ Svatý Kopeček.
Lze využít dotace, ale část procent musí hradit SMOI z rozpočtu.
p. Hainc – zdůraznil velkou angažovanost spolků a sdružení v Droždíně a vyjádřil
potřebu sportoviště a společenského využití veřejnosti. Upozornil, že dnes musí
využívat děti z Droždína jiná sportoviště v okolních obcích.
pí Křenková poděkovala za podněty občanů a poprosila je o vyplnění anketního
dotazníku a jeho předání KMČ do 31. 7. 2020 i s případnými podněty ke studii návsi.
p. Hainc poděkoval všem přítomným za účast a za zájem občanů o dění v naší MČ.
Poté oznámil 10 minutovou přestávku s následným zahájením jednání KMČ a bodů
k projednání.
Občané mají možnost od 20. 7. do 31. 7. 2020 vyplnit formulář s požadavky
a návrhy na přípravu studie. Tyto formuláře jsou k dispozici v obchodech na
ulici Gagarinova a Vítězství, kde je rovněž mohou odevzdávat. Na tato místa
mohou své návrhy (nákresy, malby) odevzdávat také děti, jak si představují
okolí školy a školky za 20 – 30 let. Rovněž mají občané možnost písemně
podávat své připomínky elektronicky na e-mailovou adresu KMČ Droždín
kmc02@olomouc.eu do 31. 7. 2020.
5. Jednání KMČ
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – dne 22. 7. 2020 proběhne společné
jednání zástupců obcí Samotíšky, Bystrovany a MČ Droždín a pracovníků MMOl na odboru
investic ve věci týkající se majetkového vykoupení a stanovení ceny výkupu pozemků
v k. ú. Bystrovany, Droždín a Samotíšky.
Kanalizace v obci Samotíšky – obec Samotíšky jako poslední obec v Ol. kraji nemá
kanalizaci, z tohoto důvodu navrhovala vybudovat čističku odpadních vod na území k. ú.
Droždín – návrh byl ze strany KMČ i MMOl zamítnut. Ing. Hainc projednal problematiku
s kanalizací obce Samotíšky s p. senátorem MUDr. Lumírem Kantorem, který na pozvání
předsedy KMČ Droždín navštívil městkou část 25. 6. 2020. KMČ jako vstřícný krok pomůže
v projednání se 7 majiteli dotčených pozemků pod MČ Droždín tak, aby se obec Samotíšky
mohla napojit na kanalizaci pod Droždínem.
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Zpevnění a oprava cesty K Prachárně – KMČ se zabývala požadavky občanů týkající
se opravy a zpevnění cesty K Prachárně. Dojde k nacenění a projednání také s obcí
Samotíšky z důvodu informovanosti o případné realizaci kanalizace, která by vedla pod částí
polní cesty u Prachárny.
Problematika s betonovou stěnou v ulici Jesenická – Ing. Hainc a p. Prášil informovali
KMČ o proběhlém jednání týkajícím se prověřování stability a bezpečnosti betonové stěny
v ulici Jesenická, která se stavěla cca před 40 let při budování vodovodu. Řeší se současný
stav, může dojít k uzavírce do doby, než bude zeď opravena. KMČ bude dotčené občany
následně informovat po provedení všech bezpečnostních skenů a provedení měření v místě.
Sečení trávy – velká nespokojenost se současným stavem sekaných ploch i se stavem
ploch, které KMČ několikrát nahlásila a stále nebyly posekány. Řešení v jednání a také
v provedení místního šetření s prováděcí firmou po aktuální seči.
Okružní křižovatka – KMČ nebyla seznámena s druhou variantou, která byla schválena
stavebním úřadem v měsíci dubnu 2020. Ing. Hainc a p. Prášil řešili na MMOl. KMČ si
stěžovala a vyjádřila velké znepokojení nad tím, že nebyla informována o proběhlé veřejné
vyhlášce v době pandemie COVID - 19 a nebyla hlavně seznámena se schválenou variantou
,,B“, o které by informovala občany. V současné době bylo zahájeno územní a stavební
řízení okružní křižovatky. KMČ nechá umístit v místě informativní radar pro měření rychlosti.
Opakované místní záplavy a sesuvy půdy – Ing. Hainc informoval KMČ o svých
22 výjezdech během posledního měsíce do ohrožených lokalit v k. ú. Droždín. Došlo
k vymletí polní cesty a splavení pole s kukuřicí a pšenicí na ulici Horní Úlehla a Bukovanská,
vytopení trafostanice. Ing. Hainc vše následně řešil se SSOK, dotčenými občany, odborem
majetkoprávním MMOl, odborem ochrany MMOl, SDH Droždín, IZS Olomouckého kraje,
ČEZ a. s., se zemědělskými družstvy Agrospol, MJM, Agra Chválkovice. KMČ současný stav
monitoruje a řeší a v případě potřeby žádá občany, aby volali na linku 150.
Návštěva p. senátora Lumíra Kantora v MČ Droždín – dne 25. 6. 2020 proběhla návštěva
a jednání se senátorem p. Kantorem v Droždíně. Ing. Hainc seznámil p. senátora se
současnými problémy MČ Droždín: situací kolem okružní křižovatky, záplavách, čističce
odpadních vod, bezpečnostíi a dalších problémech, které v Droždíně řeší občané a KMČ.
Poděkování členům KMČ za účast na čištění potoku – Ing. Hainc poděkoval
zúčastněným členům KMČ, kteří se zapojili do úklidu a pročištění potoku Adamovka nad ulicí
Jesenická. Další dobrovolnické brigády bude KMČ pořádat v následujících měsících.
Problematika s kontejnery v ulici Pplk. Sochora – KMČ se zabývala požadavky občanů
s řešením kontejnerů na tříděný odpad – neustálý nepořádek, nezodpovědné chování lidí,
navážení odpadu z okolních obcí. KMČ chystá řešení, po projednání na MMOl
a odsouhlasení příslušného odboru by mohlo dojít k vyřešení situace. Požadavek na
přemístění kontejnerů, bezpečnostní kamery, fotopasti – problematika s černými skládkami.
Zákaz vjezdu do části ulic na Svatém Kopečku – Ing. Hainc informoval o současné
situaci, kterou se zabývá a kterou řeší občané na Svatém Kopečku a týká se také občanů
Droždína - zákaz vjezdu k bazilice na Sv. Kopeček a také ke hřbitovům. KMČ upozorňuje
občany na zákazové značky, které jsou v místě umístěny a mimo dopravní obsluhu je
zakázaný vjezd.
6. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Schůzka k přístřešku SDH Droždín u dětského hřiště – dne 20. 7. 2020 proběhne jednání
na MMOl odboru ochrany jednání ve věci týkající se přípravy přesunu přístřešku SDH
Droždín a úpravě dětského hřiště na ulici Elišky Junkové/Pplk. Sochora, za KMČ se zúčastní
Ing. Hainc a p. Prášil, kteří KMČ následně informují o projednání.
Křižovatka Droždín – KMČ obdržela od p. Arnoše, vedoucího TSÚ SÚ Olomouc SSOK,
vyjádření k žádosti KMČ zaslaného předsedou KMČ k nákresu vodorovného značení vč.
vyznačení stop čáry z důvodu nedodržování dopravního značení v místě a požadavků
občanů. P. Arnoš informoval, že SSOK má zpracovanou projektovou dokumentaci
doplněnou v rámci technických možností řešení požadavků občanů Droždína. Rovněž by
mělo dojít k obnovení stavebního řízení okružní křižovatky. Pokud se ukáže, že realizace
okružní křižovatky je z jakéhokoliv důvodu v dohledné době nereálná, přistoupí SSOK
k řešení B, kterým je již silničním správním úřadem schválená přechodná (dočasná) úprava
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vodorovného dopravního značení spolu s dočasnými stavebními úpravami v křižovatce.
Vzhledem k tomu, že toto řešení rozpočtově překračuje částku 250 000 Kč, přistoupí k němu
SSOK až po případném neúspěchu varianty A. K dalším dílčím opatřením z hlediska
dopravního značení v současné době SSOK nevidí důvod.
30km/h v Droždíně – KMČ obdržela o pí Magdy Schlegelové a pí Kočiříkové požadavek na
umístění dopravního značení snižující rychlost na 30km/h na všech úrovních krajské
komunikace minimálně pro vozidla těžší než 3,5t. Dále KMČ informují o otřesech domů
a velké hlučnosti zvláště v době od 6 – 8 hodiny ranní. KMČ předá požadavky na MMOl
a následně na SSOK.
Informace o změnách v dopravě MHD od DPMO – KMČ obdržela několik oznámení
týkajících se uzavírek a omezení na zastávkách MHD v Olomouci. Informační letáky budou
zveřejněny ve vývěsce na ulici Gagarinova a také na Facebooku KMČ Droždín. Jedná se
o výluky a změny především v tramvajové dopravě z důvodu oprav kvůli opravě mostu na
ulici Masarykova v Olomouci – Hodolanech a opravy ulice 8. května v centru města
Olomouce a také informace o zavedení elektronických jízdenek DPMO.
Sečení pozemků – KMČ obdržela od MMOl Olomouce vyjádření k požadavkům KMČ za
měsíc červen. Části vegetačních ploch, které jsou již zařazené do údržby, a to Horní Úlehla u
zastávky, U Cihelny, a Jesenická x Na Příhonu, budou v co nejkratší době posečené. Ostatní
části budou posečené v rámci 2. seče.
Objednávka – KMČ obdržela od MMOl objednávku na pročištění potrubí u přítoku na rybník
v částce 1 600 Kč.
TSMO – KMČ obdržela rozpis s tabulkou jednotlivých činností prováděných TSMO
v Droždíně v měsíci červenci 2020.
Naceněná svodidla v ulici Vítězství – Usnesení: KMČ obdržela od MMOl a projednala
a následně odsouhlasila nacenění svodidel v ulici Vítězství, cena činí 86 515 Kč (8 pro/
1 zdržel se/ 0 proti).
Veřejné projednání studie – KMČ obdržela od pí Křenkové informace týkající
se připravovaného projednání veřejné studie v Droždíně dne 13. 7. 2020.
Zastávky přístřešky MHD – KMČ obdržela požadavek od MMOl, aby uvedla problematické
zastávky, které KMČ řeší a kde chybí přístřešky a zastřešení. Usnesení: KMČ navrhuje
a žádá rekonstrukci přístřešku na zastávce MHD U Cihelny v Droždíně směr Bystrovany
a opravu přístřešku a rekonstrukci zastávky. Dále žádá o vybudování přístřešku na zastávce
MHD Droždínská zatáčka směr Samotíšky, kde z důvodu snížení částky na estetizaci
v letošním roce 2020 muselo dojít k odložení vybudování nového přístřešku. KMČ dále
projednala vybudování mobilního přístřešku (8 pro/ 0 zdržel se/ 0 proti) na zastávce MHD
Droždínská zatáčka směr Svatý Kopeček. Umístění malého přístřešku, který nebude spojen
se zemí a bude mobilní, tak aby mohl být v místě umístěn.
Distribuční požadavek – KMČ obdržela od společnosti ČEZ a. s. odpověď na žádost
předsedy KMČ týkající se přívalových dešťů a zaplavování trafostanice v ulici Horní Úlehla x
Bukovanská.
Rozhodnutí – KMČ obdržela od MMOl odboru stavebního rozhodnutí o zvláštním užívání
silnice Horní Úlehla u parc. č. 539 v k. ú. Droždín z důvodu výkopových prací a pohybu
mechanizace ve dnech 6. – 11. 7. 2020.
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení – Ing. Hainc obdržel od
dotčených občanů křižovatky U Cihelny x Pplk. Sochora x Gagarinova na vědomí oznámení
o zahájení územního a stavebního řízení okružní křižovatky. KMČ není účastníkem řízení.
Jubilanti – členové KMČ opět obejdou v následujících měsících všechny jubilanty v naší MČ
i ty, ke kterým se z důvodu COVID – 19 nedostali v předchozích jarních měsících. KMČ
všem jubilantům gratuluje k jejich životnímu jubileu a přeje pevné zdraví.
Anketa k ohňostrojům a petardám během roku – Ing. Hainc informoval KMČ o anketě,
která je vytvořená na Facebooku KMČ Droždín, kde se se řeší, zda občané chtějí či nechtějí
ohňostroje a petardy během roku. Anketa je nezávazná pouze orientační pro potřeby KMČ.
7. Požadavky občanů
pí Tichá – informovala KMČ o opětovném rozbitém poklopu kanálu na ulici U Cihelny.
Upozornila na reklamní panely v místě. KMČ žádá všechny organizace, spolky a případně

-4-

Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín
podnikatele, aby neumísťovali do nebezpečné křižovatky reklamu na akce či na nabídky,
pokud vše nemají schválené od dopravní policie ČR.
pí Kuglerová – informovala KMČ o probíhajícím územním a stavebním řízení okružní
křižovatky a o probíhajícím výběru stavební firmy. V září 2020 dojde k nákresu;
realizaci dočasné varianty řešení křižovatky v případě, že nedojde k realizaci okružní
křižovatky (lze připomínkovat do konce července 2020).
8. Nové požadavky
Požadavek na sekání všech zaslaných ploch na MMOl odbor městské zeleně –
požadavek na dosekání ploch veřejné zeleně, které nebyly posekány.
Požadavek na umístění odpadkového koše na ulici Gagarinova u MŠ – KMČ opětovně
žádá umístění odpadkového koše u laviček dle požadavků občanů.
9. Závěr
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a oznámil další termín jednání KMČ.
10. 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 3. 8. 2020
v 17:30 hodin ve venkovním prostoru restaurace U Malinů na ulici Horní Úlehla.
11. Jednání bylo ukončeno v 21:45 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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