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Zápis z on-line jednání Komise městské části  
č. 2 Olomouc – Droždín ze dne 12. 4. 2021 

 
Zápis č. 4 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 schůzi. 
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 schůze a jednání on - line KMČ 

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

Problematika s nefunkčním e-mailem kmc02@olomouc.eu, ochromený IS MMOl 
– Ing. Hainc informoval členy KMČ o útoku hackerů na počítačový systém MMOl, 
nefungují systémy ani e-mailová pošta. Na dnešním jednání nebude proto řešena 
žádná doručená pošta, která byla elektronicky doručena. Všem občanům se 
omlouváme. Doručená pošta bude řešena okamžitě na nejbližším jednání KMČ, pokud 
již oprava e-mailové schránky bude provedena a funkční. Děkujeme za pochopení. 
Usnesení: KMČ schválila (9 pro/ 0 zdržel se/ 0 proti) náhradní termín pro řešení 
doručené pošty v době výpadku a před ním na 5. 5. 2021 v případě, že vše bude již 
opraveno.  
Studie návsi – dne 28. 3. 2021 proběhlo projednávání a prezentace návrhů 
jednotlivých variant studií návsi pí architektkou Ing. arch. Trtílkovou. Jednání se 
účastnili členové KMČ, zástupci MMOl, p. náměstek primátora Mgr. Konečný, pí 
ředitelka ZŠ Droždín Mgr. Konečná. Na jednání bylo představeno 5 variant řešení 
veřejného prostranství a umístění tělocvičny a přilehlých objektů, hřiště, areál MŠ, 
rybník atd. KMČ na svém jednání projednala všechny varianty a řešení týkající se 
studie návsi. KMČ měla navrhnout dvě varianty studie návsi k dalšímu podstoupení 
k projednání s občany a MMOl. Na jednání byly vybrány varianta A1 a B1 – velkým 
rozdílem je umístění tělocvičny v areálu ZŠ nebo MŠ. Další dílčí rozdíly budou 
následně prezentovány. Ing. Hainc zašle vyjádření KMČ ke studiím na MMOl. 
Následně by mělo proběhnou jednání Komise pro architekturu Rady města Olomouce, 
kde rovněž budou vybrány varianty. Poté bude řešeno na MMOl a bude opět předáno 
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veřejnosti k seznámení se s návrhem k projednání návrhu, doplnění  
a zaslání podnětů a návrhů od občanů Droždína. Členové KMČ rovněž rozpracují  
a připraví návrhy na doplnění studie. Forma, jakou budou občané osloveni, se zatím 
neví z důvodu epidemiologické situace. Pokud situace dovolí, bude jednání veřejné, 
pokud ne, budou návrhy studie představeny veřejnosti prostřednictvím internetu  
a vývěsek a následně budou občané písemně připomínkovat a doplňovat návrhy 
studie. Usnesení: KMČ navrhla studii A1 (8 pro/ 0 zdržel se/1 proti) a B1 (9 pro/ 0 
zdržel se/ 0 proti) podstoupit k dalšímu projednání s občany.   
Místní šetření autobusová zastávka Horní Úlehla – dne 24. 3. 2021 došlo 
k místnímu šetření za účasti zástupce TSMO p. Čecha, zástupce MMOl p. Šulce a p. 
Kolovratníka a za KMČ Ing. Haince na zastávce MHD směr Bukovany – řešilo se 
chybějící zábradlí na autobusové zastávce, dále oprava komunikace pod hřištěm 
recyklátem a řešení návrhů na opravu komunikací v Jesenické, Na Příhonu, Horní 
Úlehla, Pplk. Sochora.  
Místní šetření dopravní situace v určitých ulicích Droždína – dne 7. 4. 2021 
proběhlo místní šetření za účasti zástupce MMOl p. Holého, za KMČ Ing. Haince – 
řešila se problematika parkujících vozidel kolem školy, problém průjezdu autobusu – 
bude dán návrh na úpravu jednosměrné ulice u školy, dopravní značení by bylo 
posunuto do horní části ulice pod hasičskou zbrojnici, následně dojde k osazení 
zákazové značky stání na jedné straně pro zajištění průjezdu autobusu a dalších 
složek IZS. Dále byly řešeny psychologické brzdy v ulicích Vítězství – v horní části  
a v dolní části za zatáčkou u kontejnerů, dále umístění psychologické brzdy pro 
zpomalení vozidel v ulici Dolní Úlehla a ulice Janouškova x Aldova. V ulici Dolní Úlehla 
pod hřištěm byl předložen návrh na vytvoření parkovacích míst vodorovným značením. 
Návrh na vytvoření parkovacích míst vodorovným značením byl podán rovněž pod 
školou naproti obchodu.  
Droždínská zatáčka, přemostění, osvětlení – KMČ řešila dlouholetý problém, který 
je u zastávek na Droždínské zatáčce a na mostě, kde chybí přemostění, osvětlení  
a přechod.   
Příprava knižní publikace o Droždíně – KMČ řešila současný stav s přípravami na 
vytvoření knihy o naší městské části. V současné chvíli probíhá sběr dat, oslovování 
dotčených občanů, organizací a spolků. KMČ vyzývá také občany, kteří mají dobové 
fotografie či by mohli poskytnout zajímavou informaci pro knižní publikaci, prosím 
obraťte se na předsedu KMČ na telefon +420 723 644 458. Děkujeme.  
Zhodnocení akce ,,Ukliďme za humny“, Ukliďme Česko – Ing. Hainc poděkoval 
všem za pomoc při letošním jarním úklidu. Byl celkem nasbírán celý kontejner odpadu. 
Do akce se zapojilo okolo 70 dobrovolníků. KMČ děkuje všem za pomoc. Byla 
dodržena všechna hygienická a epidemiologická nařízení. Negativním prvkem na akci, 
možná z důvodu epidemiologické situace, bylo malé zapojení místních spolků a 
organizací, ZŠ, MŠ a dalších. V obchodě byly k rozebrání věci na úklid – větší 
množství rozebraných věcí však nebyly na akci použity.  
Dětské hřiště, hasičský výcvikový areál – KMČ řešila situaci kolem hasičského 
výcvikového areálu a dětského hřiště – chystaná úprava, přemístění budovy pro 
potřeby SDH Droždín.  
Místní rozhlas – KMČ zaslala připomínky k novému rozhlasu - problémy s ozvučením, 
v rozhlasech a na hasičské zbrojnici se sirény přehlušují. Dále bylo řešeno odstranění 
starého rozhlasu v součinnosti s odborem ochrany a SDH Droždín.  
Opravený žlab a nový propustek – KMČ řešila opravený propustek a okolí v ulici 
Horní Úlehla, kde docházelo v uplynulých letech a především v loňském roce 
k několika naplaveninám na silnici a okolní ulice. Ing. Hainc informoval o požadavku 
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dotčených občanů o doplnění žlabů k lepšímu odtoku vody. KMČ v místě svolá místní 
šetření za účasti zástupců KMČ, SSOK, MMOl a dotčených občanů.  
Epidemiologická situace a akce v roce 2021 – KMČ věří, že se co nejdříve opět 
budou moci konat veřejné schůze KMČ. V současné situaci jsou zatím všechny 
naplánované akce pozastaveny a zrušeny. Jakmile to bude možné, bude KMČ řešit 
náhradní termíny.  
Zimní údržba – KMČ hodnotila proběhlou zimní údržbu a řešila nedostatky pro 
přípravu zimní údržby na zimu 2021/2022.  
Droždínská zatáčka – chybějící dlažební kostky, rozbitá komunikace, nahlášeno na 
TSMO. 
Sběr železného šrotu – dne 17. 4. 2021 pořádá SDH Droždín sběr železného šrotu 
Nový odpadkový koš – v ulici Dvorského na zastávce MHD došlo k instalaci nového 
odpadkového koše z důvodu vandalství. Po 5 letech se opět na zastávce vyskytla 
posprejovaná místa od vandalů.  
Květiny, zeleň – členky KMČ dosadí květiny k pomníku na ulici Gagarinova. Ing. Hainc 
informoval o instalaci květin na zastávky, most na křižovatce. Před Velikonocemi došlo 
k výsadbě květin ke křížům.  
Návrh na umístění lavičky ke kapličce na ,,Staré cestě“ – KMČ projednala návrh 
na umístění nové lavičky ke kapličce. 

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Z důvodu výpadku počítačové sítě MMOl nemohla KMČ doručenou poštu projednávat. 
KMČ se omlouvá, doručenou poštu projedná, jakmile bude systém opět spuštěn na 
nejbližším jednání KMČ. Děkujeme za pochopení. 

6. Nové požadavky 
Z důvodu výpadku počítačové sítě MMOl bude KMČ své nové požadavky zasílat v co 
nejbližším možném termínu po opravě sítě a e-mailových adres.  

7. Závěr 

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

8. Místo a čas příštího jednání KMČ 
Příští neveřejné on-line jednání KMČ proběhne 3. 5. 2021 v 16:30 hodin.  

9. On - line jednání KMČ bylo ukončeno ve 20:45 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) 

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

 
 
 


