KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 3. 8. 2020
Zápis č. 8
1. Jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bylo zahájeno v 17:30 hodin
Předseda KMČ přivítal všechny přítomné, seznámil s programem a zahájil schůzi KMČ.
Program:
1. Zahájení jednání
2. Prezence
3. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 13. 7. 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, Ing. Šimek
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: Mgr. Šišková
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny:
Hosté dle prezenční listiny: p. Ondřej Pražák, p. Zbyněk Spáčil, p. Jiří Hájek,
p. Josef Běhal, p. Miroslav Červinka, p. František Konečný, p. Vystrčil, pí Martina Malinová
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 13. 7. 2020
Splněno. Provedená kontrola
4. Jednání KMČ
Jednání k cyklostezce Bystrovany – Droždín – Samotíšky – dne 22. 7. 2020 proběhlo
společné jednání se zástupci obcí Samotíšky, Bystrovany, MČ Droždín a pracovníkem MMOl
odboru investic. Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém jednání, na kterém bylo hlavním
tématem stanovení jednotné ceny pro výkup pozemků v trase, kudy má vést nová cyklostezka.
Cena, která bude stanovena, bude projednána na RMO a následně v zastupitelstvu města.
Dohodlo se, že zástupci obcí a MČ Droždín osloví všechny vlastníky dotčených pozemků a
projednají s nimi návrhy odkupu. Byly projednány jednotlivé formuláře pro informovanost
dotčených občanů. KMČ Droždín bude chtít následně uspořádat veřejné projednání o vedení
cyklostezky.
Jednání k přístřešku a řešení úpravy dětského hřiště – dne 20. 7. 2020 proběhlo jednání
za účasti KMČ Ing. Haince a p. Prášila, za MMOl odbor ochrany p. Langra, dále pracovníků
MMOl odboru životního prostředí. Na jednání se řešila situace s přípravou přesunutí přístřešku
pro SDH Droždín dle připravené studie a následné řešení úpravy a doplnění dětského hřiště.
K přesunutí by mělo dojít v roce 2021. Nyní dojde k prověření stávajících stromů u dětského
hřiště a umístění herních prvků pro děti. KMČ chce po změně a úpravě dětského hřiště
přesunout nepoužívané herní prvky na ulici Dolní Úlehla pod hřiště a vytvořit nové dětské
hřiště. Studie úpravy současného hřiště a u výcvikového areálu SDH Droždín bude opět
k dispozici k nahlédnutí na detašovaném pracovišti každou středu od 1. 9. 2020. Studie
zahrnuje vybudování nového přístřešku s platnou územní legislativou daného místa, nových
herních prvků pro děti a nového workoutového hřiště pro dospělé.
Sečení trávy – KMČ se opět zabývala problematikou během sekání trávy v MČ Droždín.
Doprava a dopravní prvky – KMČ projednala návrhy na umístění nových dopravních zrcadel
v ulici Horní Úlehla, dále KMČ řeší možnosti pořízení informativního radaru
pro umístění nejdříve v ulici Pplk. Sochora a následně do ulice Vítězství.
Sloupy místního rozhlasu – Ing. Hainc informoval o problematice sloupu veřejného rozhlasu
v ulici Horní Úlehla u kontejnerů se tříděným odpadem, který byl nahlášený
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na TSMO a následně na firmu, která opravy rozhlasu v Droždíně provádí. Dle sdělení
p. Foukala by mělo dojít k výměně sloupu. Sloup u restaurace U Malinů bude po modernizaci
místního rozhlasu odstraněn.
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Odpověď na požadavky KMČ měření rychlosti v ulici U Cihelny a Pplk. Sochora – MMOl
není vlastníkem technologie umožňující měření úsekové či stacionární rychlosti. Vedení města
se
v současné
době
zabývá
úsekovým
i
stacionárním
měřením.
Je předpoklad, že v následujícím období dojde k pořízení samostatné technologie. Samotné
měření je v kompetenci PČR.
Návrh zadání studie – KMČ obdržela od MMOl, útvar hlavního architekta města, návrh
na zadání studie, které KMČ po připomínkování a zaslaných návrzích a připomínkách
od občanů doplnila a upravila a následně ji KMČ zašle na MMOl.
Sběrová sobota podzim 2020 – KMČ obdržela od MMOl informace týkající se sběrových
sobot, které proběhnou na podzim 2020. Po doladění termínů bude KMČ informována
o konání podzimní sběrové soboty, KMČ následně informuje občany. Sběrová sobota
se bude konat v čase od 8:00 do 11:00 hodin. Dále KMČ dostala informace týkající
se vyhodnocení vlivu nouzového stavu a sběrových sobot 2020.
Klid o víkendech a svátcích – KMČ obdržela dotaz týkající se řešení hluku během svátků
a víkendů od KMČ č. 1 Černovír – Klášterní Hradisko. KMČ se touto problematikou dlouhodobě
zabývá. Již v roce 2015 přišla s výzvou ohleduplnosti na neděli a svátky. KMČ
je nakloněna k dalšímu jednání pro možné řešení hluku o svátcích a nedělích. KMČ
však bere na vědomí i to, že Droždín je okrajová městská část venkovského charakteru a že
pokud někomu nárazově dovezou dřevo, jsou žně, nebo někdo staví, je zapotřebí brát ohled i
na to, že někdy je potřeba být tolerantní i na druhou stranu. Ovšem klid se týká pravidelné
problematiky hluku např. sečení trávy, řezání, broušení atp., které se pravidelně opakuje.
Příprava studie návsi Droždín – KMČ obdržela od manž. Kubicových podněty ke studii, Ing.
Hainc předal podněty na MMOl, útvar hlavního architekta.
Odevzdané formuláře k veřejnému projednání studie – KMČ obdržela od p. Fialy,
pí Malinové a p. Spáčila vyplněné formuláře k veřejnému projednání studie, dále KMČ
obdržela od dětí z Droždína spousty kreseb a maleb a návrhů na úpravu návsi a okolí školy.
KMČ děkuje všem, kteří se písemně vyjádřili.
TSMO – KMČ obdržela rozpis s tabulkou jednotlivých činností prováděných TSMO v Droždíně
v měsíci srpnu 2020.
Požadavek na sečení soukromých pozemků – p. Onofrej informoval KMČ o problematice
pozemků v soukromém vlastnictví, zaslal požadavek na upozornění a obeslání vlastníků
pozemků v ulici Na Padělkách a Bukovanská za účelem provedení seče pozemků.
Rozeslání informací o konání konference – KMČ obdržela požadavek na rozeslání
a informování občanů o konání tradiční konference k rodinné politice města Olomouce, která
se uskuteční 22. 10. 2020 od 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti na ulici Hynaisova 10
v budově MMOl. KMČ požadavek zveřejní.
Úprava dětského hřiště na ulici E. Junkové/Pplk. Sochora – dotaz – KMČ obdržela od p.
Kubiceho dotaz týkající se přístřešku SDH Droždín u dětského hřiště a proběhlém jednání dne
20. 7. 2020 týkajícího se dětského hřiště. Dále vznesl dotaz na nerezovou skluzavku
a problematiku s herními prvky.
6. Požadavky občanů
Diskuse – při jednání KMČ v restauraci U Malinů probíhala na úvod společná diskuse nad
problémy MČ Droždín týkající se dopravy, financování, infrastruktury, místní zeleně,
pravidelných sečí, dopravní situace kolem křižovatky na ulici Pplk Sochora a U Cihelny
a reklam umístěných v MČ Droždín, dále se řešila problematika se sečením a následným
čištěním ulic, parkování aut během strojního čištění.
p. Malina – informoval KMČ o rozbitém chodníku na ulici Horní Úlehla. KMČ prověří stav
a podá podnět k opravě.
p. Konečný – informoval KMČ o stavu provedených sečí u cesty směrem K Boru v chatové
oblasti a vznesl požadavek na odstranění náletových dřevin v ulici Horní Úlehla. Dále
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p. Konečný informoval o stání aut u hasičské zbrojnice a následným problémem s výjezdem
z hasičské zbrojnice. KMČ tuto situaci řeší s MMOl i občany a se ZŠ Droždín.
pí Malinová – upozornila na meliorační jámu u polí směr Lošov – KMČ prověří stav.
p. Červinka – informoval KMČ o stavu seče v ulici U Prachárny, vznesl dotaz na KMČ
i na MMOl správu městské zeleně, proč se seč neprovádí a kdo věc neřešil. KMČ požadavek
zasílala na vyznačených mapách. Ing. Hainc dále věc projedná a bude p. Červinku informovat.
p. Pražák – vznesl dotaz na diplomovou práci o chatové oblasti. KMČ doporučuje navštívit
knihovnu Univerzity Palackého a Masarykovu univerzitu v Brně.
p. Spáčil – vznesl dotaz na opravu polní cesty pod ulicí U Prachárny – KMČ věc řeší, bude
provedeno na místě jednání se zástupci TSMO a pracovníkem MMOl pro nacenění a hledání
možností opravy.
p. Vystrčil – vznesl požadavek na umístění zábradlí na ulici Jesenická/ Na Příhonu
7. Nové požadavky
Požadavek na sekání všech zaslaných ploch na MMOl odbor městské zeleně –
požadavek na dosekání ploch veřejné zeleně, které nebyly posekány. KMČ bude chtít provést
místní šetření s firmou, která provádí seč.
Požadavek na umístění dopravního zrcadla v ulici Horní Úlehla – KMČ žádá umístění
dopravního zrcadla na křižovatce s ulicí Vítězství. Již několikrát žádáno.
Požadavek na vyznačení zákazů stání v ulici Myslivecká u Zrcadla – u křižovatky.
Požadavek na posekání a odstranění náletových dřevin – veřejné zeleně v ulici
U Gregoráku, kolem rybníku, dále v ulici Horní Úlehla odstranění náletových dřevin, KMČ zašle
místo a posekání trávy nad hřištěm v ulici Dolní Úlehla, v loňském roce nedošlo k prosekání a
vyčištění, KMČ žádá sjednání nápravy v místě.
8. Závěr
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a poděkoval za možnost využití k jednání
restauraci U Malinů 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 14. 9. 2020 v 17:30 hodin v areálu mateřské školy v místnosti KMČ Gagarinova
17a.
10. Jednání bylo ukončeno v 19:45 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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