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Zápis z on-line jednání Komise městské části  
č. 2 Olomouc – Droždín ze dne 25. 1. 2021 

 
Zápis č. 1 z on-line neveřejného jednání KMČ 
 

1. On-line jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bylo zahájeno  
v 16:30 hodin. 

Předseda KMČ přivítal všechny on-line přihlášené na poradě členů KMČ, seznámil 
s programem a zahájil poradu. 
Program:  
1. Zahájení jednání 
2. Prezence on-line porady přihlášených členů KMČ 
3. Kontrola plnění dle zápisu z předchozích schůzí a jednání on-line KMČ  
4. On-line porada členů KMČ 
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
6. Nové požadavky 
7. Závěr 
8. Místo a čas příští porady členů KMČ 
9. Ukončení jednání 
10. Přílohy 

2. Prezence 
Přihlášeni on-line za KMČ: Ing. Bc. Hainc, p. Helekal, pí Hejlová Hollarová,  
pí Lenertová, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal, Mgr. Šišková, Ing. Šimek 
Omluveni z on-line videohovoru za KMČ dle prezenční listiny:  
Nepřihlášeni za KMČ dle prezenční listiny: 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůzí a jednání on-line KMČ 

Splněno. Provedená kontrola. 
4. On-line jednání KMČ  

Studie návsi a přilehlých ulic – KMČ projednala současnou situaci s přípravou 
koncepce studie. P. Stejskal informoval členy KMČ o probíhající realizaci konceptu, 
který by měl být hotov koncem února 2021. Následně KMČ uspořádá, pokud 
situace kolem COVID 19 dovolí, další veřejné projednání s občany. Pokud nebude 
možné setkání, KMČ zvolí postup korespondenčního vyjádření občanů, jako tomu 
bylo na jaře 2020.  
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – KMČ projednala současnou 
situaci. Ing. Hainc zašle členům KMČ formulář pro majitele nemovitostí v místě, kde 
je plánována cyklostezka. Členové KMČ po projednání osloví dotčené majitele 
pozemků s žádostí o písemný souhlas s investičním záměrem, s umístěním stavby 
cyklostezky. Ing. Hainc požádá odbor investic o aktualizovaný seznam majitelů 
dotčených pozemků. 
Rozpočet KMČ na rok 2021: 135 000 Kč na provoz a dílčí opravy, 300 000 Kč na 
estetizaci a možné opravy, 200 000 Kč na opravy komunikací dle rozhodnutí KMČ.  
Zábradlí v ulici Horní Úlehla – Dolní Úlehla – KMČ projednala možnost instalace 
nového zábradlí pro chodce v místě, kde je propojení zmíněných ulic. Usnesení: 
KMČ souhlasí s pořízením zábradlí z estetizace dle požadavků občanů. (9 pro/ 0 
zdržel se/ 0 proti). Ing. Hainc osloví TSMO s žádostí o opětovné prošetření místa  
a nacenění nového zábradlí.  
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Radar v ulici Vítězství – Usnesení: KMČ projednala a odsouhlasila pořízení nového 
informativního radaru do ulice Vítězství. (9 pro/ 0 zdržel se/ 0 proti). Ing. Hainc osloví 
městskou policii a také další dodavatele spolu s odborem územního rozvoje pro 
umístění radaru.  
Dopravní značení ,,Droždín“ – Usnesení: KMČ projednala a odsouhlasila umístění 
dvou dopravních značek ukazatelů Droždín u kruhového objezdu u Bystrovan  
a u Samotíšek, kde ukazatele chybí. (9 pro/ 0 zdržel se/ 0 proti). 
Okružní křižovatka – v současné době je věc v řízení krajského úřadu 
Olomouckého kraje. KMČ čeká na vyjádření krajského úřadu Olomouckého kraje, 
následně bude informovat občany. 
Nová svodidla v ulici Vítězství – byla nainstalována nová svodidla  
Nové odpadkové koše vč. sáčků – byly nainstalovány nové odpadkové koše dle 
požadavků občanů v ulici Gagarinova, Dolní Úlehla, Vítězství. 
Nová výsadba stromů (třešní) a keřů – v ulici Dolní Úlehla došlo k výsadbě nových 
třešní a dosazení keřů, které KMČ již 3 roky požadovala. 
Oprava účelové komunikace směr ,,K Boru“ chatová oblast nad Droždínem – 
byly opraveny výtluky dle požadavků občanů. Část komunikace opravena nebyla 
z důvodu soukromého vlastnictví.  
Informace o koronaviru (COVID – 19) – KMČ projednala současnou situaci 
s COVID 19. Jednání KMČ je v současné době řízeno novým statutem KMČ a také 
jednacím řádem KMČ. Tento statut a jednací řád je k dispozici pro všechny na webu 
města Olomouce www.olomouc.eu a je také umístěn ve vývěsce v ulici Gagarinova. 
V případě potřeby, vzhledem k tomu, že jednání KMČ on-line a neveřejné, prosíme 
občany, aby své připomínky a požadavky psali na e-mail kmc02@olomouc.eu nebo 
volali předsedovi KMČ na telefon 723 644 458. Děkujeme. 
Návrh na vyhlášku omezující ohňostroje a petardy mimo Silvestra v MČ 
Droždín – KMČ projednala dle požadavků občanů a proběhlé informativní ankety 
současnou situaci a stav během roku s ohňostroji a petardami. Usnesení: KMČ žádá 
ZMO o schválení vyhlášky zakazující používání ohňostrojů a petard mimo schválené 
dny a Silvestra v MČ Droždín. (8 pro/ 1 zdržel se/ 0 proti). 
U Gregoráku – odkup pozemku (vodní plochy) do vlastnictví SMOl – Ing. Hainc 
informoval členy KMČ o probíhajícím jednání MMOl odboru majetkoprávního 
s vlastníkem rybníka o odkupu do vlastnictví SMOl, o který KMČ v uplynulém roce 
žádala.  
Problematika s parkováním v MČ Droždín – KMČ se již poněkolikáté zabývala 
problematikou parkování v ulicích, kdy občané nedodržují zákonnou vzdálenost  
6 metrů průjezdu, auty stojí na místech, kde blokují zimní údržbu, následně si pak 
stěžují, že nemají před domem provedenou zimní údržbu; problematika v ulici Hany 
Kvapilové, kde se nemohli při zásahu vytočit vozidla IZS Olomouckého kraje při 
požáru. Usnesení: KMČ z těchto důvodů projednala a odsouhlasila připravit 
informativní leták k parkování v Droždíně (6 pro/ 2 zdržel se / 1 proti). Ing. Šimek 
vypracuje informativní text k parkování, který je součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu  
a bude zveřejněn na webu www.olomouc.eu a ve vývěskách. 
Zimní údržba – KMČ projednala současnou situaci kolem zimní údržby. P. Prášil 
informoval členy KMČ o prováděné zimní údržbě.  
Umístění černé stavby na ulici Elišky Junkové – KMČ projednávala současnou 
situaci kolem garáže v ulici E. Junkové, ke které se KMČ v roce 2020 vyjadřovala. 
Ing. Hainc zjistí podrobnosti a informuje členy KMČ se současným stavem.  
Osvětlení vánočního stromu – členové KMČ zajistí odstrojení vánočního stromu  
a reklamaci nesvítících hvězd, které se letos na stromku vyskytly.  

http://www.olomouc.eu/
mailto:kmc02@olomouc.eu
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Rozhlas, bezpečnostní systém – Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlé zkoušce  
a zahájení provozu nového rozhlasu od února 2021 v Droždíně. 
Ořez třešní v ulici Dolní Úlehla – KMČ projednala požadavek na ořez třešní v ulici 
Dolní Úlehla – řeší p. Stejskal.  
Hřiště Dolní Úlehla, řešení pro veřejnost – KMČ projednala současný stav 
s přístupem hřiště pro veřejnost a stavem asfaltového hřiště na ulici Dolní Úlehla, 
které není ve vlastnictví SMOl. Ing. Hainc osloví předsedu SK Droždín za účelem 
možného zpřístupnění a řešení opravy asfaltového hřiště a doplnění herních prvků 
pro děti a mládež. Za KMČ budou v této věci dále jednat Ing. Hainc a p. Prášil.  
Hasičský výcvikový areál Elišky Junkové/Pplk. Sochora – KMČ projednala 
současnou situaci a postup pro řešení stávající situace s černou stavbou a úpravy 
dětského hřiště pro potřeby SDH Droždín a občany Droždína. P. Prášil zjistí 
informace na MMOl pro další postup a jednání s SDH Droždín a příslušnými odbory.  
Nelegální vyvěšování cedulí u rybníka – Ing. Hainc informoval členy KMČ  
o nahlášení na městskou policii. V případě dalších nelegálních výlepů cedulí jako  
je ,,zákaz rybolovu pod pokutou 50 000 Kč“ bude řešeno s městskou policií jako 
přestupek a vandalizmus.  
„Slovní“ napadení přes SMS předsedy KMČ – Ing. Hainc informoval členy KMČ  
o slovním napadení přes sms zprávu při pouštění koled v rozhlase v adventním čase 
(v prosinci 2020). Po projednání a dohodě se členy KMČ bylo předsedovi 
doporučeno členy KMČ, aby věc předal na městskou polici pro případ dalšího 
slovního napadání či výhružek.  
Zajištění hrabel a lopaty na rybníku – Ing. Hainc informoval členy o umístění 
branek, hrabel a lopaty pro odklízení ledu při zamrznutí rybníku. Ing. Hainc osloví 
SDH Droždín za účelem rozsvěcování světla na ledovou plochu rybníku.  
Jubilanti v naší MČ – KMČ Droždín gratuluje a přeje všem jubilantům, kteří oslaví 
v letošním roce své životní jubileum, hodně zdraví. KMČ chystá, jakmile situace 
kolem COVID – 19 dovolí, společné setkání jubilantů z roku 2020 a 2021 v Droždíně 
na sále v Hostinci U Šišků. Připraven bude bohatý program, drobné občerstvení  
a promítání snímků z Droždína.  
Jesenická – opěrná zeď – p. Prášil a Ing. Šimek zjistí stav kolem opěrné zdi v ulici 
Jesenická a podají zprávu o stavu.  
Výdaje – v měsíci prosinci došlo k výdajům za baterie na osvětlení stromu, pořízení 
nové výzdoby na stromek pod školou a pořízení svíček a tisk postaviček do Betléma 
a nákup ozdob na adventní věnec pod škololou 2 600 Kč.  
Droždínské hody 2021 – Usnesení: KMČ projednala a odsouhlasila zrušení 
pořádání letošních droždínských hodů kvůli vládním opatřením a situace kolem 
COVID -19. (9 pro/ 0 zdržel se/ 0 proti). Ing. Hainc projedná možnost mše svaté 
z baziliky, která by byla streamovaná na www.youtube.com a byla by věnována 
občanům Droždína.  
Zrušené akce minimálně do konce května 2021 – Usnesení: KMČ projednala  
a odsouhlasila zrušení všech připravovaných akcí minimálně do konce května (9 pro/ 
0 zdržel se/ 0 proti). Týká se to akcí: veřejné projednání k cyklostezce, studie 
veřejného prostranství, Ukliďme Česko, dobrovolnická brigáda k droždínským 
hodům, dobrovolná brigáda v ulici U Gregoráku, chatová oblast nad Droždínskou 
zatáčkou. V případě změny bude KMČ obratem informovat.  
Plán – vize – strategie KMČ Droždín 2019 - 2022 - plnění – KMČ projednala svůj 
plán a plnění, který si předsevzala při nástupu v roce 2019. Ing. Hainc zašle členům 
současné plnění. Plán obsahuje: 1. bezpečnost občanů, 2. opravy poškozených 
komunikací a chodníků, 3. zeleň, 4. společenské aktivity, 5. ostatní dílčí činnosti. 

http://www.youtube.com/
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Rozdělení osob (členů KMČ) při pořádání akcí – KMČ prošla jednotlivé akce  
a rozdělila si pořádání a přípravy pro nadcházející roky.  
Nová publikace o Droždíně – Usnesení: KMČ projednala a odsouhlasila přípravu 
nové publikace zahrnující historii, současnost, plány, činnost jednotlivých spolků a 
organizací v Droždíně a informovanost občanů. (9 pro/ 0 zdržel se/ 0 proti) 
Černé skládky kolem popelnic na tříděný odpad – KMČ v uplynulých dvou 
měsících řešila několik přestupků při zakládání černých skládek u kontejnerů na 
tříděný odpad. 
Zápisy ve vývěskách ve formátu A4 – vzhledem k velkému množství řešených 
záležitostí, málo místa ve vývěskách a pro lepší informovanost je na zkoušku tisk 
zápisu uváděn ve velikosti A4. V případě, že s tímto formátem budou mít občané 
problém, prosíme obraťte se na předsedu KMČ. Děkujeme.  

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Informace k opatření COVID 19 – Ing. Hainc informoval členy o zaslaných 
materiálech z MMOl, které jsou zveřejněny ve vývěskách v Droždíně a na Facebooku 
KMČ. 
Jednací řád a statut KMČ – KMČ obdržela od MMOl nově schválený jednací řád  
a statut KMČ. 
Postup nahlašování účasti na dálkovém jednání KMČ – KMČ obdržela informace 
o postupu nahlašování účasti při on-line jednání členů KMČ. 
Nové rozhlasy – KMČ obdržela základní informace týkající se nových rozhlasů od 
MMOl. 

6. Nové požadavky 
Požadavek na umístění dopravního zrcadla v ulici Myslivecká, Vítězství – 
dvouzrcadla na stávajících místech.  
Požadavek na stávající stav s umístěním zóny 30km/h v ulicích Droždína – KMČ 
žádá informaci, kdy přesně dojde k instalaci slíbeného dopravního značení - zóna 
30km/h.  
Požadavek na opravu komunikace v ulici Jesenická a Na Příhonu – výtluky, 
vyplavená cesta u kanálu Na Příhonu. 
Požadavek na umístění dvou nádob na posypový materiál v chatové oblasti 
směr Svatý Kopeček paralelně kolem ulice Dvorského – v současné době je 
jedna nádoba nedostačující.  

7. Závěr 

Předseda KMČ poděkoval všem on-line přihlášeným a poděkoval za účast na poradě 
a oznámil další termín on-line porady KMČ. 

8. Místo a čas příštího jednání KMČ 
Příští neveřejné on-line jednání KMČ proběhne 15. 2. 2021 v 16:30 hodin.  

9. On-line jednání KMČ bylo ukončeno v 19:30 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 
 

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

Příloha č. 1 
 
Vážení spoluobčané, 

 

v souvislosti s probíhající diskusí o parkovací politice v městě Olomouci jsme 

se zamysleli nad současnou situací s parkováním aut v obci Droždín. 

Považujeme za nutné poukázat na některé nešvary, které se nám tu rozmáhají. 

Za nejzávažnější nešvar považujeme parkování v místech, kde odstavená auta 

brání průjezdu aut záchranných složek, parkování na křižovatkách, v místech, kde 

zaparkovaná auta neumožňují údržbu komunikací a parkování na chodnících. 

Všechny vyjmenované případy mohou ve svém důsledku způsobit újmu na životě 

nebo na majetku nás všech. 

Dle zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., musí při stání aut na 

místních a účelových komunikacích zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh 

široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Některé místní komunikace  

v Droždíně nedosahují ani šíře vyžadované zákonem. To je skutečnost, kterou 

nejsme schopni ovlivnit. Pokud však zaparkujeme své auto v místě, které tento 

parametr nesplňuje, může se stát, že takové auto způsobí situaci, kdy v případě 

požáru se nepodaří hasičům včas dojet k místu požáru s potřebnou technikou. 

Nedávná likvidace požáru rodinného domu v ulici Hany Kvapilové ukázala, že je 

tím přímo ohrožena bezpečnost vaše, vašich blízkých, vašich sousedů a majetku 

v řádově miliónových hodnotách! 

Ze zákona je zakázáno stát mimo jiné v nepřehledné zatáčce a v její těsné 

blízkosti, v křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky  

a 5 m za ní. Hranici křižovatky tvoří kolmice k ose vozovky v místě, kde pro 

křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky. Důvodem tohoto omezení je 

skutečnost, že křižovatky jsou místem s vyšším ohrožením bezpečnosti osob 

pohybujících se po veřejných komunikacích. Jakékoliv auto zaparkované  

v prostoru křižovatky snižuje přehlednost a tím i bezpečnost účastníků silničního 

provozu, včetně chodců. S úrazem dítěte na křižovatce máme v Droždíně 

neblahé zkušenosti, a tudíž na dodržování tohoto zákazu se musíme společně 

zaměřit.  

Když se projdeme po Droždíně, tak některá auta jsou zaparkována na 

vjezdech do dvorů nebo před domy způsobem, kdy auta zasahují svojí částí do 
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profilu chodníku. Chodníky jsme v obci vybudovali z důvodu zajištění bezpečnosti 

chodců a zejména dětí. Z tohoto důvodu nelze dále přehlížet případy, kdy 

parkující auto omezuje chodce při využívání chodníku. 

Údržba komunikací je důležitá zejména v zimním období. Pokud špatně 

zaparkované auto neumožní řádné odstranění sněhu z veřejné komunikace nebo 

z chodníku (například z důvodu, že obsluha auta zimní údržby neuklidí sníh  

z důvodu obavy, aby nedošlo k poškození zaparkovaného auta), je opět ohroženo 

zdraví vaše, vašich nejbližších, vašich sousedů a majetku. Pokud k vám z důvodu 

neuklizeného sněhu nedorazí sanitka nebo požární auto, může to způsobit fatální 

následky! Kromě těchto případů nesprávného parkování, které mají přímé dopady 

na naše zdraví a majetek, se však chceme zaměřit i na odstranění dalších 

nešvarů souvisejících s parkováním aut v Droždíně. Naším cílem je, aby občané 

Droždína byli spokojení s bydlením v Droždíně. S tím bezprostředně souvisí 

i způsob parkování našich plechových mazlíčků. Patrně nikomu z nás by se 

nelíbilo, aby veřejná prostranství byla v Droždíně zaplněna soukromými nebo 

firemními auty. Každý, kdo si pořizuje auto, by měl mít vyřešeno, aby parkoval na 

svém pozemku. Také si přece nekoupím koně a „nezaparkuji“ ho na návsi, nebo 

na pozemku souseda, neboť tam je momentálně místo. Parkování na veřejných 

prostranstvích by mělo být vyhrazeno pro krátkodobé parkování návštěv 

přijíždějících do Droždína. Trvalé parkování našich aut je však nutné zajistit na 

našich soukromých pozemcích, případně na pozemcích sousedů, pokud se s nimi 

individuálně domluvíme. 

Zastupitelstvo města Olomouce v této souvislosti vydalo obecně závaznou 

vyhlášku č. 5/2020, o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,  

o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti ve 

městě Olomouc. Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření 

směřujících k zajištění čistoty a ochrany veřejné zeleně, zabezpečení místních 

záležitostí jako stavu, který umožňuje vytváření příznivých podmínek pro život  

v obci a vytváření estetického vzhledu obce. Veřejným prostranstvím jsou podle 

této vyhlášky všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky  

a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejnou zelení se pak 

rozumí veškerá zeleň, která se nachází na veřejném prostranství. 
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Na plochy veřejné zeleně je dle této vyhlášky mimo jiné zakázáno vjíždět 

motorovými vozidly včetně přípojných vozidel do ploch veřejné zeleně a parkovat 

na nich či s nimi jinak manipulovat a poškozovat travnaté plochy. Když se 

projdete po Droždíně, mnohde uvidíte parkovat auta na místech, kde rostla nebo 

by mohla růst tráva. Nyní je tam však jen rozježděné bláto z důvodu pravidelného 

parkování. Nelze přece parkovat na veřejných prostranstvích, která by jako 

zatravněná měla sloužit všem občanům Droždína. Obdobně nelze tolerovat, aby 

si občané Droždína budovali parkovací místa na pozemcích statutárního města 

Olomouce bez řádného povolení a placení nájemného.  

KMČ Droždín je obecně proti prodeji pozemků ve vlastnictví statutárního 

města na území Droždína a jen výjimečně podpoří žádost o pronájem těchto 

pozemků za účelem vybudování parkovacího místa. Výjimky se určitě nebudou 

vztahovat na případy, kdy žadatel má možnost vybudovat parkovací stání na 

svém pozemku, nebo svoji garáž využívá například jako dílnu nebo je pro něj jen 

pohodlnější nebo levnější parkovat na veřejném prostranství. Nájemné za 

pronájem parkovacího místa musí být stanoveno ve výši, které bude odrazovat 

zájemce o takovéto využívání veřejných prostranství. 

 

 

Hodně zdraví a optimismu v roce 2021 Vám přejí 

 

 

členové KMČ Droždín 
7. 1. 2021 


