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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín  
ze dne 14. 9. 2020 

Zápis č. 9 
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 3. 8. 2020 
4. Jednání KMČ 
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
6. Požadavky občanů 
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, Mgr. Šišková 
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny:  
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny:  
Hosté dle prezenční listiny: p. Charouz, strážníci městské policie Olomouc, p. Zelinka,  
pí Plisková, p. Běhal, p. Kugler, pí Kuglerová, pí Fečová, pí Žáčková, p. Trávníček,  
pí Trávníčková, pí Dudešková, pí Miašičková, pí Polzerová,  

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 3. 8. 2020 
Splněno. Provedená kontrola 

4. Jednání KMČ  
Jednání k dopravě v Droždíně – p. Charouz z BESIPu upozornil na nelegální umisťování 
billboardů či jiných reklam v blízkosti silnic (na zábradlí mostu, nápisy na silnici aj.) – odvádí 
pozornost a brání ve výhledu řidičů – v případě neodstranění reklamy samotným majitelem 
do 10 dní od upozornění se věc nahlásí na dopravní inspektorát a reklamu odstraní správce 
komunikace; podněty k přechodům pro chodce vždy zasílat taktéž na dopravní inspektorát; 
Ing. Hainc požádal strážníky městské policie o součinnost při ranním přecházení dětí na 
přechodu pro chodce u křižovatky ulic pplk. Sochora a Gagarinova v době od 7:15 do 8:00 
hodin, dále byli seznámeni se situací ohledně odstavených aut bez majitele a upozorněni na 
nesprávné parkování aut (brání vozidlům záchranného systému, technických služeb 
v projetí) v problematických ulicích – vše bude řešeno s vedením Městské policie Olomouc – 
zajistí Ing. Hainc, kdy ve středu 23. 9. 2020 proběhne po dohodě s MPO monitoring ulic 
v Droždíně a následně členové KMČ rozdají letáky na auta, která svým stáním porušují 
zákon. Na KMČ se obracejí občané se stížnostmi na špatně parkované automobily, TSMO 
při svozu odpadu nebo nedochází k zimní údržbě z důvodu stojících vozů. KMČ žádá 
občany, aby své automobily parkovali ve svých vjezdech či garážích a neohrožovali tak 
bezpečnost chodců a plynulost silniční dopravy. Děkujeme.  
Informativní měření rychlosti a četnosti aut – KMČ si nechala opět zpracovat měření 
četnosti a rychlosti vozů, které projíždějí v ulici Pplk. Sochora a Horní Úlehla. Výsledky chce 
KMČ použít pro další jednání týkající se bezpečnosti chodců a dopravy v Droždíně.  
Zóna 30km/h – Ing. Hainc informoval KMČ, že dle sdělení p. Holého z MMOl by mělo dojít 
do konce roku k uvedení zóny 30km/h v ulicích Vítězství, Jesenická, Na Příhonu, Arnoldova, 
Myslivecká.  
Pozemkové úpravy – Ing. Hainc informoval o přípravě oslovení občanů Droždína dopisem 
ve věci pozemkových úprav v průběhu října 2020. Dle opatření proti šíření čínského viru 
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bude veřejné projednání nejspíše až v roce 2021. KMČ bude podle vývoje občany 
informovat. 
Projednávání rizikových lokalit v Droždíně po bouřkách a nárazovém větru – vytipování 
míst, kde dochází k pravidelnému a opakovanému sesuvu půdy, podemílání a ničení 
soukromého i obecního majetku – ul. Bukovanská, Jesenická, Myslivecká, Arnoldova – Ing. 
Hainc informoval, že by dlouhodobým řešením měly být pozemkové úpravy. Nyní se řeší 
současný stav a problematika v ulici Horní Úlehla – úprava žlabu, dále KMČ žádá vyvolat 
jednání s pronajímatelem pole, kde dochází k osevu pole kukuřicí.  
Projednávání stížností na seč trávy – hromadné a opakované stížnosti na firmu zajišťující 
sečení trávy. Řeší Ing. Hainc – mělo by dojít dle sdělení MMOl odboru městské zeleně 
během měsíce září k posekání požadovaných ploch. Dále byla řešena problematika týkající 
se sečení trávy na soukromých pozemcích v ulici U Prachárny s vlastníky pozemků. 
Sportoviště a cvičiště pro mládež – v Droždíně dlouhodobě chybí místa pro sportování, 
setkávání. Ing. Hainc informoval o požadavku mládeže v Droždíně, která by uvítala 
skatepark. KMČ bude jednat se zástupci SK Droždín ve věci možného zpřístupnění hřiště  
a možnosti řešení asfaltového hřiště na ulici Dolní Úlehla.  
Požadavky občanů a stížnosti – KMČ se setkává se stížnostmi občanů na kokrhání 
kohoutů, štěkot psů a dalších věcí. KMČ si dovoluje upozornit, že Droždín je sice součástí 
města Olomouce, ale je to okrajová část venkovského charakteru a občané,  
kteří se dostěhují do Droždína, by si měli nejdříve zjistit, do jaké lokality se stěhují a měli  
by být s tímto seznámeni, aby pak následně nedocházelo ke stížnostem anebo žádostem  
na požadavky, ať je záměr realizován, co nejdále od jejich bydliště. KMČ nemá  
v kompetenci řešit sousedské vztahy. 
Vulgarismy při jednání se členy KMČ – KMČ žádá občany, aby při jednáních KMČ i při 
jednání s jednotlivými členy KMČ občané nepoužívali vulgarismy a pokud možno jednali 
v rámci slušného chování. Děkujeme.   
COVID – 19 – KMČ vzala na vědomí současnou situaci a o dalších případných opatřeních, 
které vzejdou z MMOl nebo státu bude občany informovat. 
Webové stránky – pí Holarová - správce webu www.drozdin.eu upraví web dle požadavků 
občanů. KMČ se musí na příštím jednání dohodnout na placení webu. Do tohoto roku platí 
web z vlastních zdrojů Ing. Hainc cca 700 Kč ročně.  
Zimní údržba – členové KMČ do příště projdou jednotlivé ulice a zjistí možná problematická 
místa související se zimní údržbou. 
Rozsvěcování vánočního stromu a doprovodný program – velikost akce bude záležet na 
epidemiologické situaci během října a listopadu. Pí Lenertová zajistí na začátek listopadu 
2020 nazdobení stromu. KMČ objednala poslední sadu 10 hvězdic na strom. Výzdoba tak 
bude kompletní.  
Veřejné projednání nad cyklostezkou, pozemkovými úpravami, droždínskými hody, 
studie Horní Úlehla – budou z důvodu nejasného vývoje epidemiologické situace v roce 
2021. Děkujeme za pochopení.  
Estetizace 2021 – KMČ projedná na příštích schůzích možnosti řešení dalších 
bezpečnostních požadavků v ulici Horní Úlehla, U Cihellny, Vítězství – (projektovou přípravu, 
radar atp.)  
Oprava veřejného rozhlasu – v Droždíně dojde k opravě a modernizaci veřejného rozhlasu 
v celé MČ.  
Pozvánka na poslech Českého rozhlasu Vltava – Ing. Hainc pozval přítomné na poslech 
pořadu Akademie v úterý 22. 9. 2020 ve 21:15, kde bude pořad věnovaný našemu rodákovi 
Bohuslavu Sedláčkovi a naší městské části Droždín. Lze poslechnout i ze záznamu v archivu 
ČR Vltava.  
VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTAVA OLOMOUCKÉHO KRAJE PROBĚHNOU 
V PÁTEK 2. 10. 2020 OD 14:00 DO 22:00 HODIN A V SOBOTU 3. 10. 2020 OD 8:00 DO 
14:00 HODIN V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DROŽDÍN NA ULICI GAGARINOVA 
 
 
 

http://www.drozdin.eu/
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5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
SBĚROVÁ SOBOTA SE USKUTEČNÍ 3. 10. 2020 V ULICI GAGARINOVA PŘED 
HASIČSKOU ZBROJNICÍ OD 8:00 DO 11:00 HODIN 
Odpověď stavebního úřadu na dotaz předsedy KMČ ve věci řešení dopravní situace na 
křižovatce Pplk. Sochora, Gagarinova, U Cihelny – KMČ obdržela odpověď ve věci 
týkající se stavby okružní křižovatky silnic III/4436 a III/4433 – bylo zdejším speciálním 
stavebním úřadem vydáno dne 31. 8. 2020 společné povolení. Proti tomuto rozhodnutí 
podali dne 9. 9. 2020 účastníci řízení odvolání. Odvoláním se bude dále zabývat Krajský 
úřad Olomouckého kraje.  
Nabídka respirátorů a roušek – KMČ obdržela cenovou nabídku respirátorů a roušek. 
Seznámení se stavebním záměrem U Prachárny – KMČ obdržela od p. Kafky návrh  
k vybudování odpočinkové zóny pro karavany – KMČ pozve navrhovatele na příští schůzi  
k podrobnějšímu vysvětlení zamýšleného záměru. 
Seznámení s naceněním zpevnění cesty U Prachárny pro cyklisty – Ing. Bc. Hainc 
informoval KMČ o nacenění zpevnění cesty od TSMO dle požadavků občanů pod ulicí  
U Prachárny, kdy cena vychází na 1 575 000 Kč.  
Stížnost p. Dvořáka na smazání příspěvku z Facebooku – KMČ se distancovala od 
mazání jakýchkoliv příspěvků na Facebooku. Ing. Hainc podotkl, že si nikdo z členů KMČ 
nedovolí smazat veřejných příspěvky. Facebook Ing. Hainc založil v roce 2015 pro lepší 
informovanost občanů, nemá sloužit na to, aby se na něm lidé uráželi a rovněž neslouží jako 
oficiální způsob komunikace mezi občany a KMČ. K tomu slouží e-mailová adresa 
kmc02@olomouc.eu nebo mohou kdykoliv volat předsedovi KMČ na telefon 723 644 458 či 
navštívit jednání KMČ.  
Dotaz na dům v Droždíně – KMČ obdržela dotaz týkající se prodeje domu v lokalitě 
Droždín. 
Pozvánka na akci – Jak chutná Lošov, pozvánka je zveřejněna ve vývěsce a na Facebooku. 
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky - seznámení s průběhem – na jednání 
Rady města Olomouce došlo ke stanovení jednotné částky za odkup 350 Kč za m2 ve všech 
katastrálních územích, kudy cyklostezka povede. Dále se řešila problematika s ochranným 
pásmem baziliky na Svatém Kopečku. Sjezdy na pole budou zpracovány podle investičního 
záměru a nedochází ke změně kvůli ochrannému pásmu.  
Požadavek na zajištění termínů pro pořádání akcí v příštím roce 2021 ve venkovních 
prostorech pro schválení výjimky z rušení nočního klidu – Ing. Hainc osloví všechny 
spolky a organizace, aby nahlásili do konce září 2020 termíny akcí na příští rok 2021  
pro hlasování Zastupitelstva města Olomouce.  
Objednávka – KMČ obdržela objednávku na odvoz bio odpadu z dobrovolnické brigády  
pod ZŠ Droždín a u pomníku u rybníka 4 500 Kč. 
Nacenění preventivního radaru a možnosti jeho využití – Ing. Hainc seznámil členy KMČ 
se zaslanou nabídkou od městské policie týkající se preventivního radaru. 
Odpověď na požadavek opravy komunikace v ulici Jesenická, Na Příhonu – KMČ 
obdržela od. p. Šulce z MMOl informace týkající se provedení opravy během měsíce září 
2020.  
Pozvánka na veřejné projednání Parkovací politiky, které se uskuteční v 18:00 hodin 
v zasedací místnosti ZMO na ulici Hynaisova ve čtvrtek 17. 9. 2020. Pozvánky budou 
vyvěšeny ve vývěskách.  
Výjezdní zasedání RMO s KMČ – se uskuteční 12. 10. 2020 v kulturním domě v Lošově za 
účasti KMČ Droždín, Lošov a Radíkov.  
Zápis o odevzdání a převzetí díla – KMČ obdržela od TSMO zápis o odevzdání a převzetí 
díla v ulici Gagarinova, Vítězství – během stavby byly uplatněny námitky a požadavky na 
opravu. Došlo k nápravě. KMČ bere na vědomí.  
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji popř. nájmu nemovité věci ve vlastnictví SMOl 
část parc. 74/13 zastavěná plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Droždín – Usnesení: KMČ 
Droždín nesouhlasí s prodejem pozemku. (0 pro/ 1 zdržel se/ 8 proti). Dále KMČ hlasovala 
pro pronájem pozemku. Usnesení: KMČ nesouhlasí s pronájmem pozemku. (0 pro, /1 zdržel 
se/ 8 proti). 

mailto:kmc02@olomouc.eu
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Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví SMOl část parc. 
543/3 trvalý travní porost o výměře 50m2 v k. ú. Droždín – Usnesení: KMČ nesouhlasí 
s prodejem. (0 pro/ 0 1 zdržel se / 8 proti). KMČ požaduje koncepční řešení na vybudování 
parkovacích míst pro obyvatele ulice Na Kopci a místní šetření s dotčenými občany.  
Odstavené vozidlo – KMČ obdržela od p. Vavříka požadavek na řešení odstaveného 
vozidla v ulici Dolní Úlehla. Ing. Hainc prověří u PČR Velká Bystřice a bude řešit s MPO.  
BrassToOLs – nabídka kulturního vystoupení – KMČ obdržela nabídku na kulturní 
vystoupení. 
Mapování vybraných aspektů chovu psů – KMČ obdržela informace od p. Vaníčka týkající 
se bakalářské práce a chování psů v jednotlivých KMČ.  
Pozvánka – Kašpárkova říše – KMČ obdržela pozvání na oslavy 100. výročí Kašpárkovy 
říše.  
Pozvánka na účast a reprezentaci MČ v Olomouci – KMČ věc projednala a nesouhlasí 
s účastí na Horním náměstí v Olomouci. 

6. Požadavky občanů  
p. Zelinka, pí Plisková, pí Masšičková – upozornili na podemílání plotu a vymletí 
asfaltového povrchu ulice Arnoldova pod mostem u Droždínské zatáčky. Bude nutné 
zapracovat do pozemkových úprav, okamžité řešení v podobě písemného podnětu 
havarijního stavu na stavební úřad a zajištění zaasfaltování vzniklých nerovností – zařizuje 
Ing. Šimek, Ing. Hainc. 
pí Kuglerová – seznámila KMČ se svým vystoupením na zasedání zastupitelstva města  
a informovala o aktuální situaci – odvolání účastníků řízení k výstavbě kruhového objezdu, 
realizace varianty prozatímního řešení na podzim r. 2020. Dále vznesla dotaz na KMČ 
týkající se jednotlivých členů KMČ ve věci jednání na jednotlivých odborech. Každý z členů 
KMČ má na starosti několik ulic, kde řeší danou problematiku týkající se požadavků občanů 
případně potřeby oprav či poruch a následně řeší např. s TSMO. Soupis rozdělení 
jednotlivých ulic a přidělení členům KMČ byl součástí zápisu KMČ ze začátku roku 2019. 
p. Běhal – vznesl dotaz na financování MČ a vyjádřil nespokojenost s přístupem magistrátu 
města Olomouce, s financemi pro Droždín (na občana Droždína dle p. Běhala připadá  
16tis. Kč) – dále proběhla krátká diskuse nad otázkou osamostatnění Droždína,  
v současnosti není aktuální ani reálná.   
pí Žáčková – vznesla dotaz na rozšíření chodníku k mateřské školce – řeší to společně 
s parkovacím stáním, bezpečností chodců do MŠ a ZŠ „Studie návsi“, která bude v letošním 
roce zpracována. Následně bude KMČ postupovat podle zpracované studie v místě.  
pí Dudešková – poděkovala Ing. Haincovi za rychlé vyřešení odstaveného auta v ulici 
Aldova.  

7. Nové požadavky 
Požadavek na opravu části ulice Arnoldova – KMČ žádá opravu havarijního stavu v ulici 
Arnoldova u Droždínské zatáčky (pod mostem směr Vítězství).  
Možnosti realizace sportování mládeže 
Požadavek na přidělání odpadkových košů v Droždíně – Ing. Hainc projedná  
s p. Jasinským osobně na místě. 
Požadavek na umístění dopravního zrcadla na křižovatce Horní Úlehla /Vítězství – KMČ 
opětovně žádá instalaci dopravního zrcadla v místě. 
Požadavek na umístění dopravního zrcadla v ulici Dvorského – KMČ opětovně žádá 
umístění dopravního zrcadla při výjezdu z chatových oblastí.  

8. Závěr 
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a pozval přítomné na příští jednání  
a oznámil další termín jednání KMČ.  

9. Místo a čas příští schůze 
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí 5. 10. 2020 
v 17:30 hodin v areálu mateřské školky v místnosti KMČ, Gagarinova 17a.  

10. Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin.  
Zapsal: Ing. Bc. Rostislav Hainc 
Kontrolu zápisu provedla: Mgr. Jana Šišková 
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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) 

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

