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Zápis z on-line jednání Komise městské části  
č. 2 Olomouc – Droždín ze dne 15. 2. 2021 

 
Zápis č. 2 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 

2. Prezence 
Přihlášeni on-line za KMČ: Ing. Bc. Hainc, 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: p. Helekal 
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  

Dlouhodobý investiční plán – KMČ projednala dlouhodobý investiční plán,  
ve kterém jsou aktuálně: Projekt řešící výstavbu cyklistické stezky mezi obcemi 
Samotíšky – Droždín - Bystrovany – investiční záměr, ve fázi projektování 
k seznámení, ZŠ Gagarinova – výstavba tělocvičny – řešeno v rámci studie návsi, ZŠ 
Gagarinova – výměna střechy – konstrukce je po drobných opravách, ale je napadena 
dřevokazným hmyzem a je oslabená její konstrukce. ZŠ Droždín – tělocvična - útvar 
hlavního architekta pořizuje v roce 2020 studii záměru na základě požadavku ZŠ a 
KMČ Droždín – projektové náměty.  
Zimní údržba – p. Prášil informoval KMČ o probíhající zimní údržbě, řešení 
problematických lokalit. Podal informace týkající se zimní údržby v chatové oblasti  
a v problematických lokalitách Droždína. KMČ do konce září upraví koncept  
a pasport zimní údržby dle požadavků občanů a dle potřeb dopravní obsluhy  
v k. ú. Droždín. 
Dětské hřiště/výcvikový areál SDH Droždín – KMČ se zabývala úpravou dětského 
hřiště a přesunutím budovy pro potřeby SDH Droždín na dětském hřišti. P. Prášil 
informoval KMČ o současném stavu v řešení.  
Pozvání MPO na on-line jednání KMČ – Ing. Hainc pozve ředitele Městské policie 
Olomouc na on-line jednání KMČ dne 1. 3. 2021 z důvodu řešení problematiky dopravy 
a bezpečnosti v Droždíně. 
Oprava krajských komunikací přes Droždín – Ing. Hainc osloví náměstky  
na krajském úřadě Olomouckého kraje a seznámí je s problematikou Droždína  
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a nutnou opravou komunikací. Je nutná oprava zastávek, výtluků v ulicích U Cihelny, 
Gagarinova, Horní Úlehla, řešení parkování v ulici Horní Úlehla – úprava vodorovného 
značení a vytvoření pruhů na stání vozidel – rychlé řešení, příprava studie ulice Horní 
Úlehla a řešení celkové koncepce ulice – dlouhodobé řešení. Dále je k projednání 
s krajským úřadem Olomouckého kraje situace kolem cyklostezky Droždín – Bukovany 
a řešení problematiky s dopravou – kamiony, průjezd obcí. Jednání by mělo 
proběhnou v průběhu března 2021 na místě samém a také na úřadě.  
Údržba zeleně – KMČ se zabývala problematikou a údržbou zeleně v Droždíně. Dále 
bude řešena úprava zeleně v lokalitě U Gregoráku, p. Stejskal informoval  
o stavu ořezu třešní v ulici Dolní Úlehla. V Ulici Horní Úlehla došlo k prořezání zeleně 
a odstranění náletových dřevin u radaru.  
Místní šetření v ulici Jesenická a Na Příhonu – dne 5. 2. 2021 proběhlo místní 
šetření ve výše uvedených ulicích týkající se opravy a řešení problematiky s údržbou, 
světly a výtluky za účasti členů KMČ Ing. Hainc, p. Prášil, za MMOl p. Šulc, za TSMO 
p. Čech. TSMO – zajistí nacenění problematických úseků komunikací, došlo 
k monitoringu ulic, řešení dopravy a opěrných zdí. Další jednání bude probíhat ve věci 
opěrných zdí v ulici Jesenická a Na Příhonu.  
Nález peněženky – Ing. Hainc informoval KMČ o nálezu peněženky na klice 
detašovaného pracoviště MMOl v areálu MŠ. Peněženka předána na obecním úřadu 
v Mrsklesích. Věc vyřízena, majitel úspěšně nalezen.  
Nový rozhlas – KMČ se zabývala problematikou kolem rozhlasu.  
Řeší se odinstalace starého rozhlasu. Někteří občané podali stížnosti, že rozhlas 
neslyší, jinde se přehlušuje – Ing. Hainc řeší s MMOl, dále bude řešeno s p. Pešatou 
a p. Langrem z MMOl pro vyřízení opravy. Staré sloupy rozhlasu je potřeba odstranit, 
některé jsou uhnité a jiné ztrouchnivělé.  
Pandemická situace – KMČ projednala současnou situaci kolem COVID – 19. 
Problematika s parkováním v MČ Droždín – KMČ se opětovně zabývala 
problematikou s parkováním a průjezdností vozidel zvláště v horních ulicích Droždína.  
Nevyvezené kontejnery na tříděný odpad – KMČ řešila problematiku 
s nevyvezenými kontejnery v některých ulicích z důvodu povětrnostních podmínek. 
Vše by mělo být v následujících týdnech opět vyvezeno – řeší Ing. Hainc. 
Příprava knižní publikace o Droždíně – KMČ se zabývala přípravou publikace  
o Droždíně. Pí Hollarová připraví pro KMČ nástin obsahu a návrh jednotlivých bodů. 
Ing. Hainc osloví jednotlivé spolky a organizace v Droždíně, aby si připravili článek  
o svém působení v naší městské části. Další věci bude KMČ řešit průběžně a na 
dalším jednání KMČ v březnu 2021. 
Poplatek za komunální odpad a psy v roce 2021 – od 1. 2. 2021 do 31. 5. 2021 
mohou občané platit poplatky na detašovaném pracovišti MMOl vždy ve středu 
od 9:00 do 12:00 hodin, od 13:00 do 16:30 hodin a v pátek od 9:00 do 12:00 hodin.  
Úklid hrabel, lopat a branek od rybníka po oblevě – Ing. Hainc zajistí schování věcí 
na další zimní sezónu. Následně podá požadavek na SDH Droždín na vypnutí 
osvětlení. 
Aktualizace droždínského webu – KMČ pro občany od nového roku 2021 aktualizuje 
informace na webu www.drozdin.eu – řeší pí Hollarová. 
Návrh parkování karavanů pod Droždínem – KMČ prověřila současný stav se 
záměrem vytvoření parkování karavanů u prachárny. Dle sdělení MMOl v současné 
době není nic v místě povoleno. Jedná se o místo před ochranným pásmem 
s možností využití pro zemědělské účely.  

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SMOl – 
KMČ obdržela od MMOl odboru majetkoprávního žádost žadatelů č. 1 xxx a č. 2 xxx 

http://www.drozdin.eu/
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týkající se parc. č. 335/1 plocha o výměře 6m2 v k. ú. Droždín a část pozemku parc. 
č. 335/1 ostatní plocha o výměře cca. 24 m2 v k. ú. Droždín. KMČ věc projednala, na 
místě provedl každý člen KMČ individuální šetření. KMČ s žádostí celkového 
odprodeje nesouhlasí (4 proti/ 2 zdržel se/ 3 pro). 
Orientační náklady na poptávané úseky oprav – KMČ obdržela naceněné úseky 
pro případné opravy od TSMO. 
Videokonference KMČ – obdržela od MMOl informace k přípravě a realizaci 
neveřejného on-line jednání KMČ. 
Parkování – KMČ obdržela od p. Pavla Zajíčka dotaz týkající se parkování v ulici Horní 
Úlehla, vznesl požadavek na řešení stávající situace, požadavek na zajištění 
dostatečného množství parkovacích míst v Droždíně, dále vznesl dotaz týkající se 
starého místního rozhlasu a odstranění starých sloupů. Ing. Hainc situaci kolem 
parkování projedná s dopravním expertem z BESIPu p. Mirkem Charouzem  
a následně zašle jeho odpověď také p. Zajíčkovi a uveřejní v příštím zápisu KMČ. 
Místní rozhlas KMČ řeší a bude požadovat odstranění vedení drátů rozhlasu  
a sloupů, tak aby byl částečně tzv.,,drátový smog“ v Droždíně eliminován. KMČ se 
dlouhodobě snaží řešit problematiku s parkováním a hledá možnosti, jak alespoň za 
stávající situace řešit parkování vozidel. KMČ v letošním roce také řeší možné 
vybudování parkovacích pruhů v některých ulicích Droždína.  
Okružní křižovatka – KMČ obdržela od p. Vladimíra Jeřábka dotaz týkající se okružní 
křižovatky a současného stavu. Se současným stavem je spokojen, došlo ke zklidnění 
dopravy, nemá vyhodnocenou funkčnost současného stavu křižovatky. Obává se 
nepředvídatelných nákladů s případnou úpravou křižovatky. V současné době je věc 
v jednání na Krajském úřadu Olomouckého kraje. KMČ musí počkat na vyjádření 
krajského úřadu.  
Cyklostezka – KMČ obdržela od p. Petra Vlašánka dotaz týkající se cyklostezky mezi 
obcí Bystrovany – Droždín - Samotíšky. KMČ v současné době řeší oslovení vlastníků 
nemovitostí s předběžným souhlasem k odkupu pozemků; probíhá příprava projektové 
dokumentace.  
Vedení napětí v ulici Myslivecká, Arnoldova – KMČ obdržela dotaz od p. Petra 
Daňka týkající se opravy vedení napětí ve zmíněných ulicích – problematika s vedením 
drátů nad zemí. KMČ věc v předchozích letech řešila, z vyjádření  
p. Louna z Elpremontu, zajišťující pro ČEZ vedení elektrického napětí v Droždíně, 
nelze ve zmíněných ulicích vést dráty v zemi. KMČ požadavek opět nechá prověřit na 
MMOl a také u ČEZu a Elpremontu. Vyjádření uveřejní v příštím zápise KMČ. 
Elektrické vedení by mělo být dáno do země v ulicích Elišky Junkové, Vítězství, 
V Rynkách, Gagarinova v letošním roce. Po prověření zatím žádost na MMOl  
ze strany zhotovitele není.  

6. Nové požadavky 
Požadavek na ořez stromů a kaštanů u ZŠ Droždín – KMČ požaduje provedení 
ořezu stromů kolem školy kvůli průjezdu autobusu a aut stejně jako na ulici Dolní 
Úlehla.  
Požadavek na prověření údržby zeleně v lokalitě U Gregoráku – KMČ žádá 
provedení místního šetření za účelem údržby a možné revitalizace lokality. 
Požadavek na opravu autobusové zastávky U Cihelny – zastávka je stará 
plechová, KMČ bude řešit vyfrézování vozovky, je nutná oprava chodníku a také 
zastřešení.  
Požadavek na vytyčení parkovacího stání (vodorovné dopravní značení) v ulici 
Gagarinova, Dolní Úlehla – pod hřištěm – KMČ žádá vytvoření parkovacích stání. 
KMČ má provedení značení naceněno.  
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Požadavek na informaci, kdy bude osazeno dopravní značení 30km/h v Droždíně 
– KMČ žádá informaci, kdy konečně dojde k osazení dopravního značení v ulici 
Vítězství a v horní částech Droždína. 
Požadavek na umístění retardérů – KMČ žádá informaci, kdy dojde k osazení 
retardérů u hřiště na ulici E. Junkové. 

7. Závěr 

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

8. Místo a čas příštího jednání KMČ 
Příští neveřejné on-line jednání KMČ proběhne 1. 3. 2021 v 16:30 hodin.  

9. On-line jednání KMČ bylo ukončeno v 18:10 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) 

 
 
 
 

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

