KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín
ze dne 5. 10. 2020
Zápis č. 10
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 14. 9. 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,
Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal, Ing. Šimek, Mgr. Šišková
Omluveni za KMČ dle prezenční listiny: pí Lenertová
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny:
Hosté dle prezenční listiny: p. Petr Bulko, p. Josef Běhal
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 14. 9. 2020
Splněno. Provedená kontrola
4. Jednání KMČ
Jednání KMČ z důvodu opatření proti COVID – 19 – jednání KMČ probíhá v omezeném
režimu pro množství hostů v jednací místnosti. KMČ žádá občany, aby v případě požadavku,
stížnosti, podnětu atp. informovali KMČ prostřednictvím e-mailu kmc02@olomouc.eu nebo
telefonicky kontaktovali předsedu KMČ na č. 723 644 458. Během jednání KMČ jsou přizváni
hosté po jednom tak, aby byly splněny bezpečnostní požadavky. KMČ děkuje občanům
za pochopení a respektování.
Parkování aut – dne 16. 9. 2020 proběhlo místní šetření za účasti Ing. Hainc a strážníků MPO,
proběhl monitoring parkujících vozidel a odstavených aut v MČ Droždín dle požadavků
občanů. Členové KMČ roznesou v průběhu měsíce října informativní leták upozorňující občany
na bezpečné a zákonné stání automobilů v ulici. Následně ostatní nezákonné stání automobilů
bude řešeno po domluvě s MPO tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců, plynulost
silničního provozu, zimní údržba a svoz odpadu. Dále Ing. Hainc, p. Prášil
a Ing. Šimek informoval členy KMČ o proběhlém veřejném projednání parkovací politiky
v Olomouci.
Úprava křižovatky – v ulici Pplk. Sochora, U Cihelny, Gagarinova došlo k úpravě křižovatky.
Jednání týkající se okružní křižovatky je v současné době ve věci Krajského úřadu
Olomouckého kraje, který se zabývá odvoláním účastníků řízení.
Projednání záměru pod ulicí U Prachárny – KMČ projednala současnou situaci k záměru
parkování karavanů u prachárny pod Droždínem. KMČ předala požadavek s dotazem na
záměr na stavební úřad a Ing. Hainc zjišťoval současnou situaci na MMOl a příslušných
odborech; je potřeba ÚR. KMČ se také zabývala náležitostmi v této věci vč. možné změny
územního plánu. KMČ původně plánovala pozvat vlastníka pozemku na jednání KMČ
dne 5. 10. 2020, který je s návrhem písemně seznámil. Vzhledem k epidemiologické situaci
a nařízení vlády chce proto KMČ svolat místní šetření k dotčenému pozemku dne 15. 10. 2020
v 17:00 hodin, tak aby bylo dodrženo nařízení vlády. V případě změny z důvodu opatření
COVID-19 bude jednání přesunuto na jiný termín. KMČ bude o případném novém termínu
včas informovat.
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Opravená studna v ulici Myslivecká – došlo k opravě vnějšího pláště studny, která byla
již opravena, ale v minulém roce byla opět poškozena.
Instalace nového rozhlasu – v těchto týdnech probíhá v Droždíně instalace nového rozhlasu
a hlásiče nebezpečí na lampy veřejného osvětlení.
Sběrová sobota – problém s kontejnerem na bioodpad. Ing. Hainc informoval KMČ
o proběhlé sběrové sobotě a přistavení pouze jednoho kontejneru na bioodpad. Jeden
kontejner pro celou MČ na sběrovou sobotu bylo málo. Ing. Hainc dále bude řešit na TSMO a
na MMOl.
Černá skládka nad Droždínem – KMČ se zabývala nahlášenou černou skládkou nad
Droždínem, směr Lošov/Bukovany, kde došlo k vyvezení stavební suti. Jedná se o další
z mnoha skládek, které během roku musí KMČ řešit. KMČ vyzývá občany, aby nevyváželi
odpad za/nad Droždín a využili sběrový dvůr nebo proběhlou sběrovou sobotu.
Odpadové místo pro chataře v ulici Jesenická – KMČ projednala odstranění odpadového
místa pro chataře v ulici Jesenická. Po skončení svozu v roce 2020 členové KMČ schovají
klec na odpad tak, aby nemohla být v místě vytvořena černá skládka přes zimní období.
Místní šetření Arnoldova - stav cesty – dne 5. 10. 2020 proběhlo místní šetření
dle požadavků občanů na ulici Arnoldova za účasti Ing. Hainc a p. Šulc z MMOl týkající
se problematiky komunikace a splavování štěrku. KMČ nechá nacenit část komunikace
a možnost úpravy. Následně projedná možnou opravu na TSMO.
Zpracování tabulky oprav a investicí v MČ Droždín – členové KMČ zpracují a připraví
tabulku se zpracovanými opravami a investicemi v MČ Droždín za posledních 5 let. Následně
KMČ zveřejní.
Estetizace – KMČ žádá spoluobčany, aby se zapojili do návrhů na estetizaci v naší
městské části v roce 2021. Zájemci mohou své návrhy na úpravu, zvelebení, úklid či
opravu zasílat na e-mail kmc02@olomouc.eu do konce října 2020. Děkujeme.
Nové informativní cedule – u rybníka budou nainstalované nové cedule „Chyť a pusť“
tak, aby rybáři neodnášeli ryby z rybníka. Prosíme všechny rybáře, aby používali rovněž
podběrák a šetrně chytali ryby a ty následně vraceli do rybníka pro další zájemce o rybaření.
Děkujeme. KMČ nechala vyrobit informativní cedule proti černým skládkám, které budou
rovněž během podzimu 2020 instalovány na vybraných místech. U zastávek MHD byly
nainstalovány nové cedule k ,,miniknihovnám“ na zastávkách MHD.
Příprava studie návsi – KMČ projednala současnou situaci s přípravou studie návsi.
p. Stejskal projedná stav zpracování studie s pí Křenkovou na MMOl
Počty žáků na ZŠ Droždín – KMČ vedla diskusi nad kapacitou ZŠ Droždín. KMČ požádá ZŠ
o informaci, kolik žáků je z Droždína kolik do ZŠ Droždín dojíždí.
Přechody pro chodce v ulici Vítězství, Horní Úlehla – KMČ projednala možnosti
na vybudování přechodů z rozpočtu 2,7 mil, které RMO každý rok rozděluje mezi vybrané MČ
na opravy chodníků, cest atp. p. Stejskal osloví projektanty s dotazem, kolik stojí projekt na
vybudování přechodu. P. Prášil, Ing. Hainc dále projednají možnost podání návrhu za KMČ
Droždín v příštím roce na MMOl ze zmíněné částky.
Opravy vpustí a propustků – v současné době probíhá oprava propustků a vpustí v ulici
Horní Úlehla, kde docházelo ke splavování půdy z polí.
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Noční klid na rok 2021 – KMČ obdržela od MMOl požadavek na zjištění a zpracování termínů
konání akcí v příštím roce 2021 v Droždíně. Ing. Hainc oslovil všechny organizace, které
pořádají akce, aby mohla být udělena výjimka na pořádání společenských a kulturních akcí
v roce 2021 i po 22:00 hodině. Seznam odsouhlasených akcí bude následně
po projednání ZMO zveřejněn v zápise KMČ.
Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 – KMČ obdržela od MMOl usnesení č. 957, kterým
byl vyhlášen nouzový stav.
Odpověď na prověření stavebních prací – KMČ obdržela odpověď MMOl odboru
stavebního, že prověří stavební práce na parc č. 1275/2 v k. ú. Droždín. Další informace bude
KMČ řešit se stavebním úřadem přes odbor vnějších vztahů a informací oddělení KMČ.
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Odpověď MMOl odboru strategie a řízení na záměr dle územního plánu – Pozemek parc.
č. 1275/2 v k. ú. Droždín je podle územního plánu součástí stabilizované plochy
v nezastavěném území s využitím zemědělské 20/115N.
Křižovatka - informace k současným úpravám – KMČ obdržela od p. Doležela informace
týkající se úpravy křižovatky a požadavků občanů, kteří se následně na KMČ obraceli s dotazy.
„Před příčnou čarou souvislou nemusíme bezpodmínečně zastavit vozidlo, pokud křižovatka
není řízena světelnými signály ani policistou, a my reagujeme na značku
„Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“. V reakci na tyto značky můžeme
příčnou čáru přejet a opatrně a nízkou rychlostí popojedeme dál až do místa, ze kterého máme
rozhled na hlavní pozemní komunikaci. Reagujeme-li na značku „Dej přednost
v jízdě!“, pak není bezpodmínečně nutné úplně zastavit vozidlo. Reagujeme-li na značku „Stůj,
dej přednost v jízdě!“, pak jsme povinni zastavit vozidlo na takovém místě, odkud máme do
křižovatky náležitý rozhled, přitom příčnou čáru souvislou smíme přejet.“
Požadavek na projednání a sdělení stanoviska – KMČ projednala žádost na sdělení
stanoviska k provozu koloběžek. Vzhledem k tomu, že MČ Droždín leží mimo dostupnost
koloběžek a užívání koloběžek v MČ Droždín je minimální až žádná, se KMČ k této
problematice v Droždíně vyjadřovat nemůže, protože nemá dostatečné informace
a hodnocení z daného projektu, který ve městě běží.
Estetizace – KMČ obdržela postup pro projednávání a přípravu projektů Estetizace veřejných
prostranství v roce 2021. KMČ informovala občany plakátem ve vývěskách a žádá je o možné
zapojení do návrhů estetizace v příštím roce 2021.
Dočasné omezení autobusového provozu – KMČ obdržela od DPMO tiskovou zprávu
o omezení linky X, 50 a 52. Informace jsou zveřejněny ve vývěsce v ulici Gagarinova.

Požadavky občanů
p. Bulko – se přišel informovat ve věci týkající se návrhu parkování karavanů pod ulicí
U Prachárny pod Droždínem a o situaci v ulici Vítězství. KMČ ve věci návrhu na parkování
karavanů jedná s vlastníkem pozemku a také s MMOl. Ing. Hainc projednal současnou situaci
s odbory MMOl (stavební, živ. prostředí, památkové péče, útvar hlavního architekta), rovněž
by mělo proběhnout místní šetření v místě. V ulici Vítězství by mělo dojít k instalaci svodidel
v horní části ulice. KMČ plánuje pořídit informativní radar do ulice a do konce roku dle sdělení
p. Holého z MMOl by mělo dojít k instalaci zóny 30km/h v celé ulici Vítězství
a přilehlých ulic.
p. Běhal – vznesl požadavek na opravu zápisu u svého jména - oprava minulého zápisu:
Město Olomouc dostane z daňových příjmů 16 000 Kč na občana Olomouce. Pro Droždín
je to 21 880 000 Kč. Dále vznesl dotaz, proč je nosnost mostu 19t v ulici Pplk. Sochora
a U Cihelny – prověří p. Prášil; a navrhl doplnit webové stránky KMČ a upozornil
na problematiku s komunikací v ulici U Cihelny.
6. Nové požadavky
Požadavek na vybudování VO v ulici Jesenická a Dvorského (Droždínská zatáčka) –
KMČ projednala požadavky občanů a žádá o vybudování veřejného osvětlení u Droždínské
zatáčky a v horní části ulice Jesenická.
Požadavek na opravu kostek v horní části ulice Myslivecká – vlivem dopravy a dešťů došlo
k vydrolení kostek v horní části ulice Myslivecká. KMČ požaduje opravu části komunikace.
Požadavek na umístění dopravního zrcadla na křižovatce Horní Úlehla /Vítězství – KMČ
opětovně žádá instalaci dopravního zrcadla v místě křižovatky Vítězství/Horní Úlehla.
Požadavek na umístění dopravního zrcadla v ulici Myslivecká – KMČ žádá instalaci
druhého zrcadla v ulici Myslivecká v horní části u křižovatky T.
7. Závěr
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a pozval přítomné na příští jednání
a oznámil další termín jednání KMČ.
8. Místo a čas příští schůze
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí 2. 11. 2020
v 17:30 hodin v areálu mateřské školky v místnosti KMČ, Gagarinova 17a v závislosti na
situaci s opatřením proti COVID - 19.
9. Jednání bylo ukončeno ve 18:50 hodin.
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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)
Náměstkyně primátora SMOl – Eva Kolářová, DipMgmt (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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