KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z on-line jednání Komise městské části
č. 2 Olomouc – Droždín ze dne 1. 3. 2021
Zápis č. 3 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, 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 – jakmile architekt, který vypracovával návrhy studie, představí projekt a
varianty, KMČ informuje občany prostřednictvím webových stránek a Facebooku
a vývěsky na ulici Gagarinova o možném připomínkování vypracované varianty studie.
Občané budou moci studii připomínkovat prostřednictvím e-mailu s konkrétními
návrhy. Termíny a podrobnosti budou řešeny během dubna 2021.
Místní šetření a veřejná projednání – z důvodu epidemiologické situace se veřejné
projednání ke studii návsi nebude moci konat. Rovněž informujeme občany, že
připravovaná místní šetření jsou prozatím zrušena. Jakmile to bude možné, KMČ
připravované místní šetření následně svolá. Děkujeme za pochopení.
Průjezdnost kamionů přes Droždín – Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém
jednání se senátorem MUDr. Lumírem Kantorem, Ph.D., ve věci týkající se
problematiky s kamionovou dopravou v Droždíně, vymahatelností dopravního značení
19t, celkovou průjezdností kamionů a narůstající silniční dopravou.
Ing. Hainc dále osloví starostku z Věrovan, kde řeší celostátní petici za řešení
kamionové dopravy v obci. Další jednání k této problematice bude řešeno na Krajském
úřadu Olomouckého kraje.
Oprava krajských komunikací v Droždíně – proběhla malá oprava výtluků v ulici
U Cihelny – požadavek KMČ na opravy komunikací spadající pod správu kraje bude
opět řešen s p. Lounem ze Správy silnic Olomouckého kraje, který byl již o stavu
informován. Dále bude řešeno na Krajském úřadu OK.
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Opravy chodníků a komunikací z rozpočtu KMČ - KMČ projednala návrhy na
opravy komunikací a chodníků v roce 2021 z rozpočtu KMČ 300 000 Kč. Schválené
návrhy na opravy budou zveřejněny v příloze dubnového zápisu KMČ. KMČ řešila
požadavky na opravy komunikací a cest v MČ Droždín - opravy recyklátem na ulici
Dolní Úlehla, Jesenická, oprava živice v ulici Jesenická, opravy živicí ulice Na Příhonu;
opravy výtluků v ulici Horní Úlehla, opravy žlabů v ulici Vítězství, oprava části chodníku
v ulici U Cihelny u zastávky MHD směr Bystrovany; opravy žulových kostek v ulici
Hany Kvapilové, Vítězství/Dvorského. Další opravy bude KMČ řešit v průběhu měsíce
března.
Estetizace – KMČ projednala návrhy na řešení estetizace v MČ Droždín. Navrhuje
vyznačení vodorovného značení pro větší bezpečnost – psychologická brzda v ulicích
Vítězství 2x (cena za jeden nástřik 5 846 Kč), ulice Aldova a Dolní Úlehla – vodorovné
dopravní značení – psychologická brzda; odstranění betonových sloupků u hasičské
zbrojnice (4 717 Kč); pořízení nových stojanů na kola ke knihovně, k pingpongovému
stolu a pro případ potřeby před restaurace v Droždíně – stojany by měli být esteticky
vhodné do prostředí venkovské MČ, všechny stejného tipu a také odpovídat studii
návsi z roku 2021; umístění nových laviček ke hřišti na ulici Dolní Úlehla u
pingpongového stolu a nad hřiště. Dále se řešilo osvětlení u Droždínské zatáčky a na
schodech Myslivecká – Jesenická, vodorovné dopravní značení parkování v ulici Dolní
Úlehla u hřiště, Gagarinova u obchodu pod školou. Dále KMČ řešila návrh na instalaci
nového zábradlí v ulici Gagarinova u rybníku a na ulici Horní – Dolní Úlehla. p. Stejskal
zjistí podrobnosti pro instalaci konkrétního zábradlí. Dále bude operativně řešeno
s pořizovatelem zábradlí a MMOl.
Okrasné zdi kolem kontejnerů – KMČ projednala stávající situaci kolem kontejnerů
– řešení možného vybudování okrasných zídek kolem některých kontejnerů.
Vodorovné dopravní značení u kontejnerů na tříděný odpad – KMČ předala
požadavek na TSMO na vyznačení vodorovného dopravního značení u kontejnerů –
problém s odstavenými vozidly u kontejnerů.
Sběrové místo Jesenická – chatová oblast – usnesení: KMČ projednala
a odsouhlasila zrušení sběrného místa pro občany z chatové oblasti v ulici Jesenická.
Z místa občané dělají černou skládku a pletou si ji se sběrovým dvorem.
U Gregoráku – KMČ řešila lokalitu U Gregoráku a návrh na vytvoření studie pro
rekreační účely v oblasti, návrh na úpravu místa a také odstranění náletových dřevin
a rekultivace kolem rybníka.
Opravený žlab a nový propustek – došlo k opravě žlabu a vybudování nového
propustku v ulici Horní Úlehla, kde docházelo k častým naplaveninám bahna a vody
z okolních polí.
Knihovny – autobusové zastávky – KMČ řešila úklid knihoven na autobusových
zastávkách.
Rušení klidu o nedělích a svátcích – KMČ se zabývala problematikou a častými
stížnostmi občanů na rušení klidu o nedělích a svátcích. KMČ chápe, že pokud jsou
nárazové činnosti jako je dřevo, oprava domu atp., které se nedají odložit, tak je to na
toleranci jednotlivých sousedů. Opakovaně jsou však stížnosti na sekání trávy, řezání,
broušení atp., tedy činnosti, které mohou lidé vykonávat i v jiném čase. KMČ v roce
2015 přijala „Výzvu ohleduplnosti“, ta však nenahrazuje vyhlášku, která zatím v MČ
Droždín není.
Chodník v ulici Vítězství – KMČ se zabývala dlouhodobým problémem v ulici
Vítězství, kde chybí chodník v horní části ulice. KMČ řešila možné varianty a návrhy
na řešení. Dále bude projednáno na MMOl a s odborníky na dopravu.
Nový radar v ulici Vítězství – Ing. Hainc informoval KMČ o probíhající objednávce
radaru a přípravě instalace.
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Hřiště na ulici Dolní Úlehla – KMČ projednala možnosti, jak řešit zpřístupnění či
zvelebení betonového hřiště, které lze představit při společném jednání s SK Droždín.
Jednání zatím z důvodu epidemiologické situace neproběhlo.
Knižní publikace o Droždíně – KMČ projednala připravované náklady na vydání
publikace, řeší články k jednotlivým akcím a místům v Droždíně. Publikace by měla být
obsahově pestrá zabírající historii až současnost, činnost spolků a organizací,
fotografie, informace z kronik, činnost KMČ, činnost klubu seniorů, SDH, FBC , SK
a dalších; informace o kulturních památkách, tradicích a místních pamětihodnostech.
Pí Lenertová informovala KMČ o oslovení historičky k přípravě některých pasáží knihy.
Svod vody ze střech – během zimních měsíců docházelo k problematice
namrznutých svodů vody přímo do chodníku. Během roku pak dochází k rozbíjení
chodníků a komunikací, kdy jsou některé svody domů přímo na ulici a proudící voda
tak ničí chodníky a cesty. KMČ prověří současný stav pro následné řešení tak, aby
nedocházelo k ničení komunikací a chodníků a případně nedošlo k ohrožení chodců.
Požadavek na vyúčtování a na informovanost KMČ týkající se háječku na ulici
Dolní Úlehla – KMČ bude požadovat informace od společnosti Sagitaria
a o hospodaření na pronajatém háječku, o který se stará tak, aby byl přehled o tom,
co se v místě zvelebuje, sází či kácí a jak probíhají seče trávy.
Seznamy platných pronájmů, nájmů, pachtů – KMČ požaduje od MMOl odboru
majetkoprávního seznam parcel a míst ve veřejném prostranství, které odbor
v posledním roce řešil a které se na KMČ nedostaly. Důvodem je následná
problematika s návrhy na opravy komunikací, řešení nové výsadby zeleně
a požadavky občanů, které následně KMČ řeší.
Problematika s úklidem po koních – KMČ řešila stížnosti občanů z ulice U Cihelny,
kde došlo k neprovedení úklidu pro projížďce na koních. Požadavek bude předán na
JK Flamengo.
Vedení elektrického napětí v ulici Arnoldova, Myslivecká – p. Helekal informoval
KMČ o stavu přípravy vedení elektrického napětí ve zmíněných ulicích. Dle vyjádření
společnosti zastupující ČEZ, a. s. nelze v těchto ulicích umístit elektrické napětí do
země z důvodu malého prostoru v ulici a ochranných pásem jednotlivých sítí.
Parkování vozidel kolem hasičské zbrojnice – KMČ řešila problematiku parkujících
vozidel v blízkosti hasičské zbrojnice do 15 metrů od vjezdů do budovy. Vyskytuje se
problém s odstavenými vozidly, která následně mohou bránit výjezdu hasičské
techniky a také brání v průjezdu autobusu č. 11, který následně musí najíždět na
chodník, který se tak neustále poškozuje. KMČ žádá dotčené řidiče, kteří zde
nechávají odstavená vozidla někdy i více dní, aby auta v tomto místě neparkovala.
Děkujeme za pochopení.
Akce ukliďme Česko – Ukliďme Droždín – KMČ řeší možnosti, jak alespoň
individuálně uspořádat úklid kolem Droždína. Vzhledem k velkému výskytu černých
skládek a odpadů je to více než nutné. Vše ale musí proběhnout v rámci
epidemiologických opatření a v souladu s nařízeními. Případný postup bude dále
řešen s MMOl a TSMO.
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně – KMČ obdržela od MMOl
dohodu o záboru a výkopových pracích v termínu od 15. 4. 2021 do 30. 9. 2021,
celkem 8m2, za účelem předzahrádky na parc. č. 71/15 v k. ú. Droždín. KMČ bere na
vědomí.
Dohoda o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně – KMČ obdržela od MMOl
dohodu o záboru a výkopových pracích v termínu od 5. 2. 2021 do 14. 2. 2021 na parc.
č. 100/11 v k. ú. Droždín za účelem výkopových prací v rozsahu 5m2. KMČ bere na
vědomí.
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Dotaz na velký ořez stromů – KMČ obdržela dotaz od pí Jany Hlouškové týkající se
ořezu stromů v ulici Horní Úlehla u zastávky MHD. KMČ věc projednala, jedná se
o omlazení zeleně, KMČ podala požadavek na MMOl, aby informace o takto
prováděných ořezech byly známy dopředu.
Opravy krajských komunikací v MČ Droždín – KMČ obdržela od p. Louna z SSOK
vyjádření, že v současné době zatím probíhá zimní údržba. Opravy budou zahájeny
v polovině dubna 2021.
Rozhlas nový – rozhlas starý – KMČ obdržela od Ing. Langra informace týkající se
nového rozhlasu a jeho obsluhy a také informace k přípravě odinstalace starého
rozhlasu. Věc bude dále řešena také s SDH Droždín.
Nepovolené skládky odpadů – KMČ obdržela informace týkající se řešení černých
skládek, které se vyskytnout na území MČ. Věc bude dále řešena na MMOl OŽP
a na OMZOH i v případě, pokud se bude jednat o soukromé pozemky.
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SMOl –
KMČ obdržela od manželů Zedníkových žádost týkající se parc. č. 335/1, plocha
o výměře 6m2 v k. ú. Droždín. Vzhledem k novým skutečnostem v této věci, které byly
řešeny, KMČ věc projednala per rollam dne 17. 2. 2020 přes e-mail (8 pro/ 0 zdržel se/
1 proti). KMČ souhlasí s prodejem. KMČ provede, až to bude z epidemiologického
hlediska možné, místní šetření za účasti členů KMČ a MMOl odboru majetkoprávního
a dotčených občanů v ulici Dolní Úlehla.
Orientační náklady na poptávané úseky oprav – KMČ obdržela nové naceněné
úseky pro případné opravy od TSMO, které již KMČ projednala.
Vyjádření ke stání automobilů ve vjezdech – KMČ obdržela informace týkající se
problematiky ke stání vozidel ve vjezdech zasahujících do linie chodníků. Vjezdy mají
věcné břemeno chůze a jízdy. V případě, že vozidlo stojí v linii chodníků a brání
průchodu chodců, jedná se o přestupek. Vše záleží také na ohleduplnosti občanů vůči
sobě navzájem a toleranci jeden k druhému.
6. Nové požadavky
Požadavek na zaslání aktualizovaného plánu seče na rok 2021 – KMČ žádá
o zaslání elektronické formy pasportu seče na rok 2021.
Požadavek na projednání vyznačení vodorovného značení – psychologická
brzda, parkování vozidel – KMČ žádá o projednání na místě samém s pracovníkem
MMOl (Dolní Úlehla, Gagarinova, Vítězství, Aldova).
Požadavek na odstranění sběrného místa – KMČ žádá odstranění sběrného místa
pro občany z chatové oblasti v ulici Jesenická.
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 12. 4. 2021 v 16:30 hodin.
9. On - line jednání KMČ bylo ukončeno v 19:47 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
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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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