KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z on-line jednání Komise městské části
č. 2 Olomouc – Droždín ze dne 3. 5. 2021
Zápis č. 5 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 na jednání za KMČ: Ing. Bc. Hainc, p. Helekal, pí Hejlová
Hollarová, pí Lenertová, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, Ing. Šimek
Omluveni z on-line jednání za KMČ dle prezenční listiny: p. Stejskal,
Mgr. Šišková
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
Jednání s obcí Samotíšky – Ing. Hainc informoval členy KMČ o proběhlém jednání
dne 3. 5. 2021 s pí starostkou obce Samotíšky Janou Zaoralovou ve společných
věcech týkajících se skládky aut v historické části aleje, problematiky s odstavenými
vozidly, vedení cyklostezky směrem na Samotíšky, napojení kanalizace obce
Samotíšky pod Droždínem, řešení problematiky s parkováním návštěvníků ZOO na
Svatém Kopečku, v Droždíně a Samotíškách.
Odstavená vozidla v historické aleji u Prachárny – KMČ projednala problematiku
týkající se odstavených vozidel v historické aleji. Ing. Hainc za KMČ Droždín společně
s pí starostkou zašlou stížnost na řešení současné situace s odstavenými vozidly na
příslušné orgány samosprávy a státní správy.
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – Ing. Hainc informoval KMČ
o projednání situace s pí. starostkou Samotíšek. Na trase Droždín – Samotíšky občané
Samotíšek vlastnící pozemky nesouhlasí s prodejem a vedením cyklostezky nad
úrovní komunikace směr Droždín – Samotíšky. KMČ našla řešení a cyklostezka se
bude směřovat kolem ,,Prachárny“ pod Droždínem s napojením v historické aleji na
cyklostezku Chválkovice – Samotíšky. Nově by měla přibýt v místě křížení
u ,,Prachárny“ ze severní strany také cyklostezka z Tovéře. Ing. Hainc projednal
možnou změnu trasování na odboru investic. KMČ připraví jednání na místě samém
s koordinátorem cyklostezek a dohodne možnosti, jak nejrychleji a nejefektivněji
opravit stávající polní cestu. Ta by však mohla být opravena pouze do dolní části
v zatáčce. Další část by mohla být opravena až po napojení obce Samotíšky na
kanalizaci.
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Trasa Droždín – Bystrovany: KMČ začala řešit oslovování majitelů pozemků
s žádostmi o souhlasné stanovisko s případným odkupem části pozemku pro vedení
cyklostezky, dále budou případně řešeny směny pozemků za účelem vybudování
cyklostezky.
Opravy krajských komunikací – KMČ projedná požadavky MČ Droždín na SSOK
a s náměstky krajského úřadu Olomouckého kraje týkající se požadavků občanů na
rozbitou komunikaci, vyfrézování autobusových zastávek, dokončení svodu na ulici
Horní Úlehla, cyklopruhy Droždín – Bukovany, úprava komunikace vodorovným
značením v ulici Horní Úlehla.
Studie návsi – v současné době se čeká na vyhodnocení a přípravu prezentací a na
příznivější situaci pro uspořádání veřejného projednání návrhu studie návsi s občany
Droždína.
Problematika s e-maily po útoku hackerů – KMČ má stále nedostupnou
e-mailovou adresu. Občané mohou využít soukromou adresu předsedy KMČ
a zasílat své požadavky a podněty na rostislav.hainc@gmail.com nebo telefonovat
723 644 458.
Knižní publikace o Droždíně – Ing. Hainc obdržel od pí Chromkové, předsedkyně
klubu seniorů, materiály do knižní publikace. V současné době dochází ke zpracování
historie. Dále se bude čekat na dodání příspěvků od ostatních spolků
a organizací v Droždíně, a to do konce června 2021. KMČ žádá občany, kteří mají
zájem a mají zajímavé fotografie nebo informace, které by rádi poskytli pro vydání
knižní publikace, aby se obrátili na předsedu KMČ.
Zábradlí na ulicích Horní/Dolní Úlehla – KMČ projednala současné nabídky na
vybudování zábradlí. Ing. Hainc bude řešit vybudování zábradlí na autobusové
zastávce na Horních Úlehlách směr Bukovany ještě s DPMO, následně KMČ rozhodne
o řešení vybudování zábradlí. P. Šimek dořeší návrhy na vybudování zábradlí Horní –
Dolní Úlehla.
Zimní údržba – KMČ doplnila připomínky, členové připomínky zasílají p. Prášilovi
k dořešení a doladění zimní údržby na zimu 2021/2022.
Výdaje – nákup květin k pomníkům k připomínce konce 2. světové války v Droždíně 1 500 Kč.
Dětské hřiště – proběhla výměna písku na dětském hřišti.
Nový radar – došlo k instalaci nového radaru v ulici Vítězství.
Místní šetření Dolní Úlehla – KMČ provede dne 6. 5. 2021 místní šetření v ulici Dolní
Úlehla k řešení pozemkového narovnání a řešení uliční čáry za účasti dotčených
občanů a pracovnice MMOl odboru majetkoprávního a členů KMČ. Závěr z jednání
bude zveřejněn v příštím zápise KMČ.
Zapůjčení štěpkovače – Ing. Hainc prověří možnosti zapůjčení od TSMO štěpkovač
a následně by členové KMČ provedli vyčištění černých skládek a odstranění
pohozených větví u polních cest a v okolí Droždína
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Rozbitá zastávka MHD – KMČ obdržela od pí Schneiderové podnět k odstranění
rozbité tabule - skla na zastávce MHD směr Olomouc. Ing. Hainc zaslal požadavek
opravy na TSMO.
Plán seče v MČ Droždín – KMČ obdržela od MMOl odboru správy městské zeleně
plán seče na rok 2021 v Droždíně. Plán bude zveřejněn ve vývěsce na ulici
Gagarinova. Během roku může dojít k úpravě seče podle klimatických podmínek.
V plánu jsou 4 seče a jedna navíc v případě potřeby.
Informace týkající se problému s hackerskými útoky a situace s covid-19 – KMČ
obdržela od MMOl informace, jak postupovat a co řešit v současné situaci, kdy
nefungují některé složky a webové stránky a e-mail KMČ.
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Veřejné prostranství - plot – KMČ obdržela od pí Kubalové informace
o probíhajícím dodatečném povolení stavby plotu v ulici Gagarinova. KMČ bere
informaci na vědomí.
KMČ upozorňuje občany, že stále nefunguje e-mail kmc02@olomouc.eu
a omlouvá se za případné nezodpovězené a nevyřízené požadavky a podněty.
Požadavky a podněty lze zasílat na email rostislav.hainc@gmail.com nebo
telefonovat na č. 723 644 458.
Nové požadavky
Výtisk aktualizovaných map – KMČ žádá o zhotovení jednoho velkého výtisku
katastrálního území Droždína – aktualizovaná verze a 3 malé mapy pro místní šetření
katastru Droždína.
Převod pozemku do majetku SMOl – KMČ žádá o dokončení převodu pozemku parc.
č. 70 v k. ú. Droždín do vlastnictví města Olomouce.
Popelnice na oleje – KMČ žádá informace, kdy bude moci v Olomouci využívat
popelnice na použité oleje.
6. Závěr
Předseda KMČ poděkoval všem on-line přihlášeným, poděkoval za účast
na jednání a oznámil další termín jednání KMČ.
7. Místo a čas příštího jednání KMČ
Příští jednání KMČ proběhne 14. 6. 2021 v 16:30 hodin KMČ v areálu mateřské školy
v místnosti detašovaného pracoviště a KMČ na ulici Gagarinova 17a. Prosíme občany,
aby sledovali aktuální informace o možných změnách v jednání a také platných
opatřeních, a zároveň občany žádáme, aby případná opatření na jednání KMČ
dodržovali. Děkujeme za pochopení.
8. On - line jednání KMČ bylo ukončeno ve 18:05 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)
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