KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
OLOMOUC – DROŽDÍN
Zápis z jednání Komise městské části
č. 2 Olomouc – Droždín ze dne 14. 6. 2021
Zápis č. 6

1. Jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bylo zahájeno v 16:30 hodin.
Předseda KMČ přivítal všechny na jednání KMČ, seznámil s programem a zahájil
schůzi.
Program:
1. Zahájení jednání
2. Prezence členů KMČ
3. Kontrola plnění dle zápisu z předchozích schůzí a jednání on-line KMČ
4. Jednání KMČ
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
6. Nové požadavky
7. Závěr
8. Místo a čas příštího jednání KMČ
9. Ukončení jednání
10. Přílohy
2. Prezence
Přítomni na jednání za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, p. Helekal,
pí Hejlová Hollarová, pí Lenertová, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, Mgr. Šišková
Omluveni z jednání za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Šimek
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny:
3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze a jednání on - line KMČ
Splněno. Provedená kontrola.
4. Jednání KMČ
Problémy se sečením trávy – KMČ se zabývala problémem se sečením trávy v MČ
Droždín, kdy nedošlo k provedení seče. KMČ věc řeší od 27. 5. 2021, kdy nedošlo
k naplnění termínu 1. seče, pravidelně jsou zasílány stížnosti a podněty občanů
a KMČ na provedení seče na TSMO. Ve věci je jednáno s vedením TSMO,
pracovníky i MMOl odboru městské zeleně. Dle sdělení TSMO s firmou, která měla
seč vysoutěženou, byla ukončena smlouva. Seč MČ Droždín, Lošov a Svatý
Kopeček by měla provádět nová firma. KMČ opět zasílá stížnosti na provedení seče.
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – KMČ projednala jednotlivé
úseky Droždín – Bystrovany, Droždín – Samotíšky pro oslovování jednotlivých
vlastníků k předběžnému souhlasu s prodejem pozemků pod plánovanou
cyklostezkou.
Ing. Hainc v září 2021 navštíví zastupitelstvo obce Samotíšky s žádostí o větší
součinnost při jednání s vlastníky v k. ú. Samotíšky a podá požadavek na obec
Samotíšky o možné opětovné vyvolání jednání s vlastníky pozemků v k.ú.
Samotíšky.
Oprava autobusové zastávky U Cihelny – Ing. Hainc informoval KMČ o přípravě
opravy autobusové zastávky U Cihelny, kde by mělo dojít k vyfrézování asfaltu,
vybudování nového chodníku a nového přístřešku. KMČ zjistí, který měsíc má
k opravě dojít.
Oprava krajských komunikací – KMČ podala žádost na SSOK na opravy
komunikací, řešeno s p. Lounem z SSOK, jakmile dojde k frézování zastávky
a opravy asfaltu, proběhne oprava nahlášených úseků krajských komunikací
v Droždíně.
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Cyklopruhy – značení pro cyklisty Droždín – Bukovany – Ing. Hainc informoval
KMČ o jednání s náměstkem hejtmana p. Šafaříkem o možnosti zřízení cyklistických
pruhů do Bukovan. KMČ zašle požadavek na Krajský úřad Olomouckého kraje
na vybudování pruhů spojujících obě obce Droždín – Bukovany.
Hlučné poklopy od kanálů – KMČ řešila požadavky občanů na hlučné poklopy od
kanalizace v ulici U Cihelny. Ing. Hainc předal požadavky p. Kubínovi z SSOK; dále
vznesen požadavek na prověření a opravu poklopů na společnost Moravská
vodárenská.
Nelegální uskladnění vozidel a podnět k porušování zákona č. 541/2020 Sb.
o odpadech – Ing. Hainc informoval členy KMČ o zaslaném dopisu s žádostí
o prošetření stavu skládky vozidel v historické části aleje pod Droždínem. Vzhledem
k tomu, že se jedná o katastrální území obce Samotíšky, KMČ jedná společně s obcí
Samotíšky a žádost byla poslána za MČ Droždín i obec Samotíšky.
Bivakování pod Droždínem – KMČ řešila stížnosti a požadavky občanů na situaci
s bivakováním na soukromém pozemku pod ulicí U Prachárny na bývalé zemědělské
ploše. KMČ řeší situaci na MMOl odboru stavebním a útvaru hlavního architekta –
řeší Ing. Hainc, pí Šišková, p. Prášil, p. Helekal
Jednání ke krajským komunikacím – dne 12. 5. 2021 proběhlo jednání se zástupci
KMČ Ing. Hainc, p. Prášil s náměstkem hejtmana p. Záchou DiS.
a ředitelem SSOK v Droždíně ve věci informovanosti KMČ k možným opravám
komunikací, opravám vodorovného značení a požadavku občanů k podání informací
k současnému stavu křižovatky. KMČ podá požadavek na opravu vodorovného
značení u školy - ,,pozor děti“ a další opravy bude řešit s p. Lounem. Řízení
k okružní křižovatce řeší stavební úřad v Olomouci. KMČ není účastníkem řízení
a nemůže vznášet žádné požadavky ani vstupovat do řízení.
Vodorovné značení – psychologické brzdy, parkování u hřiště, parkování
u školy, dopravní značení 30km/h, zóny 30, umístění dopravních zrcadel,
umístění retardérů v ul. Junková/dětské hřiště – KMČ projednala věci, na které
stále čeká a které nejsou dořešeny. Pí. Lenertová prověří u p. Holého na MMOl
současný stav a termíny, kdy dojde k instalaci jednotlivých požadavků. Následně
KMČ bude dále věc řešit s TSMO, případně s dalšími dodavateli.
Opravy recyklátem – KMČ projednala chystané opravy komunikací recyklátem
v ulici Dolní Úlehla a Jesenická.
Havarijní sloupy od společnosti ČEZ – KMČ projednala problematické sloupy od
společnosti ČEZ v Droždíně – Ing. Hainc zašle požadavek na odstranění sloupů na
společnost ČEZ, a. s.
Stanoviště na tříděný odpad – KMČ dlouhodobě řeší stížnosti občanů
a problematiku stanovišť u kontejnerů na tříděný odpad. Ing. Hainc projednal s p.
Jasinským na MMOl možnosti řešení nového kontejnerového stání. KMČ projednala
také návrhy různých zastínění a zálivů. Problém je s odpadem - zvláště papír, sklo
a plast - v ulici Pplk. Sochora, kde mají někteří členové KMČ osobní zkušenost, že
do místa zajíždí cizí firmy a osoby, které nemají trvalé bydliště v Olomouci či
Droždíně. Zaváží tak kontejnery určené pro občany Droždína. Byl řešen i častější
svoz v místě s TSMO, protože během pandemie COVID – 19 se v Olomouci zvětšil
objem odpadu z domácností.
Místní rozhlas stále mimo provoz – po hackerském útoku se stále ještě nepodařilo
MMOl zprovoznit hlášení místního rozhlasu. Jakmile se systém podaří spustit, bude
opět pravidelné hlášení pro občany.
E-mailová adresa KMČ opět v provozu – po hackerském útoku je opět v provozu
e-mailová adresa KMČ, na kterou mohou občané zasílat své podněty
kmc02@olomouc.eu.
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Rozbitý chodník v ulici Horní Úlehla – dle požadavků občanů Ing. Hainc zašle
žádost na opravu chodníku u křižovatky.
2. veřejné projednání studie návsi v Droždíně – dne 13. 9. 2021 od 17:00 hodin
proběhne veřejné projednání studie návsi v hostinci U Šišků na ulici
Gagarinova, kde budou občané seznámeni s návrhy a budou moci návrhy následně
písemně připomínkovat a dávat své podněty k vzneseným návrhům.
Zábradlí na ulicích Horní/Dolní Úlehla – p. Stejskal informoval KMČ o technických
parametrech a řešení zábradlí na autobusových zastávkách provozovaných DPMO,
představil vzor projektové přípravy, jakým způsobem by měl být návrh zábradlí
vypracován.
Nové lavičky, stoly a stojany na kola – usnesení: KMČ projednala a vybrala místa
k pořízení nových laviček - ke kapličce na ,,Starou cestu“, dále k hřišti na Úlehla.
Dále schválila umístění nového stolu a laviček k pingpongovému stolu. Nové stojany
na kola budou instalovány ke škole a knihovně v ulici Gagarinova
a k pingpongovému stolu. Vybrané návrhy jsou součástí přílohy tohoto zápisu.
Informační tabule na akce během roku – KMČ projednala návrh na umístění
informační tabule pro spolky a organizace v Droždíně, které budou moci na tabuli
umísťovat velké plachty s konáním akcí. Ing. Hainc zjistí možnosti dodavatelů tabulí
s nejdelší životností.
Demontáž starého rozhlasu – Ing. Hainc informoval KMČ o probíhajícím jednání
mezi SDH Droždín, odborem ochrany a oddělení městských částí a detašovaných
pracovišť MMOl, k bezpečnému odstranění starých sloupů a vedení rozhlasu během
prázdnin.
Dětské hřiště, umístění podkladové desky pro umístění ,,domku“ pro potřeby
SDH Droždín – Ing. Hainc informoval KMČ, že dle sdělení MMOl dojde k úpravě
dětského hřiště a vybudování základové desky pro přesun ,,přístřešku s úložným
prostorem“ SDH Droždín na podzim 2021. Během prázdnin bude možné dětské
hřiště využívat.
Dětská skluzavka – na požadavky občanů KMČ projednala možnost pořízení dětské
skluzavky na hřiště – pí Šišková zjistí cenu a tip přenosné, ale certifikované,
bezpečné skluzavky pro malé děti. Umístění skluzavky bude následně projednáno na
odboru městské zeleně.
Fotbalové branky pro děti – KMČ projednala možnosti pořízení fotbalových branek
na hasičský výcvikový areál a k lokalitě U Gregoráku – Ing. Hainc zajistí koupě
fotbalových branek pro děti a umístí na vybraná místa. Předběžně dohodnuto, že
jedny branky budou schovány u SDH Droždín u dětského hřiště.
Setkání zástupců KMČ Droždín, Lošov, Radíkov, Svatý Kopeček – Ing. Hainc
svolá společné jednání KMČ na říjen 2021 do Droždína k nutnosti řešit sběrové
soboty, sečení trávy, východní tangentu a stav, černé skládky, dostupnost ZŠ Svatý
Kopeček, hřbitova a baziliky a řešení dopravní situace, lesy v okolí, přívalové deště.
Dosazené květiny u pomníku – pí Lenertová informovala KMČ o provedení osázení
květin u pomníku v ulici Gagarinova.
Úklid a sečení některých míst – KMČ se dohodla, že členové KMČ provedou
osobně sečení trávy a drobného úklidu v lokalitě U Gregoráku tak, aby se místo
mohlo využívat pro rekreační účely a pro trávení volného času dětí. Dále se členové
KMČ dohodli na odstranění jedné nelegální tabulky u rybníka a provedení několika
brigád úklidu a sečení.
Dobrovolnická akce úklidu u kříže ,,V Rozdílech“ – členové KMČ se dohodli, že
začátkem července provedou úklid u kříže u lesa nad Droždínem.
Úklid místnosti pro ukládání stanů, lavic a dalších věcí, oprava osvětlení na
vánoční strom, chystané akce v Droždíně v roce 2021 – KMČ projednala termíny
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na úklid skladových prostor pro potřeby KMČ, nutnost opravit jeden řetěz osvětlení
na strom, stanovení akcí do konce roku 2021. KMČ do příštího zápisu uvede termíny
konání akcí do konce roku.
Problematika s příjezdem ke škole, bazilice a na hřbitov na Svatém Kopečku –
KMČ projednala současnou problematiku s parkováním a vjezdem k základní škole,
k bazilice a ke hřbitovu. Vzhledem k tomu, že se zákaz vjezdu do těchto míst týká
i velké části občanů Droždína, bude tuto věc KMČ dále sledovat, případně řešit
s KMČ Svatý Kopeček, MMOl a ZŠ Dvorského.
Místní šetření v ulici Dolní Úlehla – dne 6. 5. 2021 proběhlo místní šetření
kvůli žádosti o prodej a opravy stávajícího plotu a vyrovnání uliční čáry u parc.
a části pozemku parc. č. 335/1a ostatní plochy o výměře cca 24m2 v k. ú. Droždín
v ulici Dolní Úlehla. Bylo zjištěno, že nedochází k žádnému posunu v uliční čáře ani
k žádnému narušení veřejného prostoru. KMČ na místním šetření za účasti Ing.
Haince, p. Prášila, pí Lochmanové, pí Lenertová, p. Stejskala souhlasí s prodejem
(4 pro/ 1 zdržel se/ 0 proti). Šetření se účastnil také žadatel a pí Indruchová zástupce MMOl odboru majetkoprávního.
Parkování na zelených plochách – KMČ bude řešit problematiku parkování na
zelených plochách s MPO a MMOl, kde auta ničí porost a brání v průjezdu ostatních
vozidel.
Zajištění pytlů s pískem – Ing. Hainc zajistí a rozveze pytle s pískem do rizikových
míst v Droždíně pro případ přívalových dešťů.
5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Stanoviště chataři – usnesení: KMČ projednala a odsouhlasila stanoviště pro
umístění nádob na odpad pro chataře v Jesenické ulici. V případě, že dojde
k opětovnému vytvoření černé skládky, bude stanoviště bez náhrady zrušeno.
Současná klec na ukládání bude přesunuta k hřišti na ulici Dolní Úlehla, kde by
mohla následně plnit funkci pro uzamykání kol pro návštěvníky hřiště na sportovních
a společenských akcí. Dalším místem pro umístění kontejnerů je ulice Myslivecká –
chatová oblast. V chatové oblasti na „Staré cestě“ bude ponechána klec. Ing. Hainc
projedná usnesení s p. Jasinským na MMOl.
Kanalizace Samotíšky – projednání s vlastníky v k. ú. Droždín – KMČ přislíbila
součinnost při projednávání s vlastníky pozemků, na kterých je navrženo vedení
napojení kanalizace. Jde o lokalitu pod Droždínem.
Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví SMOl –
žadatel žádá o nájem pozemku parc. č. 581/2 orná půda o výměře 1559m2 v k. ú.
Droždín za účelem úpravy pozemku pro občany Droždína, žadatel plánuje v místě
cvičení jógy, zřízení motýlí louky i bydlení hmyzu. Pozemek chce zkultivovat,
doposud sloužil jako zarostlé místo a skládka. Usnesení: KMČ souhlasí s nájmem
předmětného pozemku parc. č. 581/2 v k. ú. Droždín (8 pro/ 1 zdržel se/ 0 proti).
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nebo směně nemovitých věcí – prodej
části pozemku parc. č. 50/2 ostatní plocha o výměře 94m2 v k. ú. Droždín nebo
směna části pozemku parc. č. 50/22 ostatní plocha o výměře 94m2 v k. ú. Droždín ve
vlastnictví SMOl za pozemek parc. č. 504/2. Usnesení: KMČ nesouhlasí s prodejem
pozemku parc. č. 50/22 (0 pro/ 1 zdržel se/ 7 proti). KMČ souhlasí se směnou
pozemku parc. č. 50/22 ostatní plocha za pozemek 504/5 ostatní plocha, kde se
jedná o část účelové cesty vedoucí k chatové oblasti. (4 pro/ 3 zdržel se/ 1 proti).
Zábor lesního pozemku v k. ú. Droždín – KMČ obdržela od Lesů České republiky
informace o záboru lesního pozemku – bude dále řešeno s Lesy ČR a PČR. Bylo
zjištěno neoprávněné zabrání lesní půdy pozemku parc. č. 1136/1 v k. ú. Droždín.
Odpověď MMOl – dopravní značení – dle sdělení MMOl odboru dopravy
a územního rozvoje z důvodu hackerského útoku na systémy MMOl došlo k výpadku
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a ztráty dat. MMOl doporučuje se v některých věcech obrátit na firmy, které
zpracovávají návrhy dopravního značení.
Převod pozemku parc. č. 70 v k. ú. Droždín – darovací smlouva – KMČ více jak
10 let řeší problematiku převodu pozemku pod školou do vlastnictví SMOl, který
vlastní ŘSD. Dle sdělení MMOl odboru majetkoprávního dochází k závěrečné
kontrole smlouvy na právním oddělení ŘSD v Praze. Po kontrole bude zaslána na
Ministerstvo financí, kde je potřeba schválení této smlouvy. Ing. Hainc se v této věci
obrátil na senátora p. MUDr. Kantora PhD. s žádostí o možné prověření současného
stavu.
Podnět na porušování zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech – Ing. Hainc obdržel
od pí starostky Zaoralové dopis zaslaný na Českou inspekci životního prostředí ve
věci řešení skládky vraků aut a jiných předmětů v historické části aleje.
Okružní křižovatka a sečení trávy u kříže – KMČ obdržela od p. Zedníka dotaz
k nejasnostem týkajícím se okružní křižovatky a žádost o sdělení termínu seče. KMČ
není ve stavebním řízení týkající se okružní křižovatky přímým účastníkem a nemůže
do jednání vstupovat. Problém se sečením v Droždíně je způsoben firmou, která
nezvládá seč ve městě Olomouc. S touto firmou byla ukončena spolupráce.
V současné době stížnosti řešíme na TSMO a na MMOl.
Problematika parkování kolem školy, školky, odpadky kolem školy a rybníka –
KMČ řešila problematiku parkování vozidel kolem školy a u školky, kde hlavně ráno
dochází ke kolizním situacím, autobus nemůže projet, svoz odpadu má někdy
problém, při strojním čištění stojí vozidla na zákazu zastavení. Dochází k pohazování
odpadků kolem školy zvláště před vchodem do školy, byť jsou nedaleko popelnice
a odpadkový koš. KMČ k této problematice obdržela vyjádření od p. Mgr. Kolíska,
ředitele MŠ Droždín a pí Mgr. Konečné, ředitelky ZŠ Droždín. Dle sdělení budou
rodiče i děti s problematikou seznámeni.
Odvolání proti rozhodnutí ZMO ze dne 8. 3. 2021 – KMČ obdržela od MMOl
odboru majetkoprávního odvolání o rozhodnutí ZMO zde dne 8. 3. 2021 ve věci
prodeje části pozemku případně celého pozemku parc. č. 543/3j v k. ú. Droždín.
KMČ v ulici Na Kopci provede místní šetření za účasti dotčených občanů a zástupce
MMOl odboru majetkoprávního za účelem řešení současné situace v dopravě
a obslužnosti ulice Na Kopci.
Vyhláška omezující ohňostroje a petardy – KMČ žádala o omezení ohňostrojů
v MČ Droždín. Obdržela od pí náměstkyně Kolářové vyjádření, že Ministerstvo vnitra
České republiky, které schvaluje všechny naše vyhlášky, není možné toto omezení
v naší městské části Droždín zavést, protože se nejedná o mimořádnou situaci
a omezení by bylo diskriminační.
Oprava revizního poklopu – KMČ obdržela o pí Schlegelové žádost na opravu
revizního poklopu kanalizace v ulici U Cihelny. Ing. Hainc věc předal na Moravskou
vodárenskou.
Rozhodnutí (havárie podzemních inženýrských sítí) – KMČ obdržela rozhodnutí
MMOl o dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace ulice Dolní
Úlehla z důvodu havárie vodovodního řádu od 9. 3. 2021 – 18. 3. 2021.
Rozhodnutí – KMČ obdržela rozhodnutí MMOl o povolení zvláštního užívání místní
komunikace ulice Horní Úlehla z důvodu přípojky plynu k novostavbě.
6. Nové požadavky
Požadavek na umístění bezpečnostních kamer – SDH Droždín vzneslo
požadavek na umístění bezpečnostních kamer k hasičské zbrojnici u rybníka.
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Strojní čištění – požadavek na dodržování vyznačených časů u strojního čištění.
Stává se, že čisticí auto dojede ještě dříve než má stanovenou dobu čištění,
následně stojí v místě auta a čištění není efektivní. Často chybí dopravní značení
o chystaném strojním čištění.
Požadavek na opravu místního rozhlasu a na doladění zvuků včetně
nerovnoměrného houkání sirén v rozhlasech a na hasičské zbrojnici – stále
není dořešeno vyladění. Místy není nic slyšet.
7. Závěr
Předseda KMČ poděkoval za účast na jednání a oznámil další termín jednání KMČ.
8. Místo a čas příštího jednání KMČ
Příští jednání KMČ proběhne 12. 7. 2021 v 16:30 hodin KMČ v restauraci U Skálů na
ulici Vítězství v Droždíně.
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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11. Příloha

Stůl s lavicemi – umístění k pingpongovému stolu na ulici Dolní Úlehla

Stojany na kola – umístění v ulici Gagarinova u MŠ a na ulici Dolní Úlehla pod
hřištěm

Lavičky - umístění v ulici Dolní Úlehla nad hřištěm, ke kapličce na ,,Staré cestě“
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