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Zápis z jednání Komise městské části  
č. 2 Olomouc – Droždín ze dne 12. 7. 2021 

 

Zápis č. 7 
 

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, 
pí Hejlová Hollarová, Mgr. Lochmanová, p. Prášil, p. Stejskal 
Omluveni z jednání za KMČ dle prezenční listiny: p. Helekal, pí Lenertová,  
Ing. Šimek, Mgr. Šišková  
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  

Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – dne 12. 7. 2021 proběhlo jednání 
na MMOl s Mgr. Miklasem a členy KMČ /Ing. Hainc, pí Hollarová/. Bylo řešeno 
oslovování vlastníků pozemků pod plánovanou cyklostezkou. Byl stanoven předběžný 
termín společného jednání všech zúčastněných obcí. Ing. Hainc osloví okolní zástupce 
obcí s žádostí o společnou schůzku, která se uskuteční v září 2021 v Droždíně. 
V příloze č. 1 tohoto zápisu je formulář, se kterým se KMČ a MMOl obrací na vlastníky 
pozemků s žádostí o souhlasné stanovisko.  
Oprava autobusové zastávky U Cihelny – k opravě zastávky by dle sdělení MMOl 
mělo dojít v měsíci září 2021. 
Studie návsi – KMČ projednala přípravy na 2. veřejné projednání studie návsi 
v Droždíně, které proběhne 13. 9. 2021 od 17:00 hodin v hostinci U Šišků na ulici 
Gagarinova. Pí Hollarová připraví plakát s pozvánkou. Jednání bude moderováno. Ing. 
Hainc zajistí ozvučení. Členové KMČ po projednání návrhů studie zašlou připomínky.  
Demontáž nefunkčních sloupů a drátů místního rozhlasu – Ing. Hainc řeší 
odstranění sloupů po starém již nefunkčním veřejném rozhlase se zástupcem SDH 
Droždín a MMOl. 
Odstraněné betonové sloupky – na ulici Gagarinova u hasičské zbrojnice došlo 
k odstranění betonových sloupků. 
Veřejná zeleň a sečení trávy – KMČ projednala stížnosti občanů na neposekané 
úseky a na nutnost provést údržbu zeleně v některých lokalitách Droždína. KMČ 
požadavky bude řešit s TSMO a  MMOl odborem veřejné zeleně.  
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Požadavek na úklid a vypletí chodníků a dětského hřiště – KMČ projednala 
jednotlivá místa v Droždíně, kde je potřeba provést úklid chodníků. Požadavek bude 
řešen s MMOl a TSMO.  
Opravená komunikace v ulici Jesenická a dosypání recyklátu v ulici Dolní Úlehla 
– došlo k opravě komunikace v ulici Jesenická a dosypání recyklátu v ulici Dolní 
Úlehla.  
Oprava části chodníku Horní Úlehla – dle požadavků občanů došlo k vydláždění 
části chodníku na ulici Horní Úlehla.  
Oprava a výměna poklopů v ulici U Cihelny – v červenci 2021 dojde dle požadavků 
občanů k opravě a výměně poklopů na ulici U Cihelny.  
Chystaná knižní publikace o Droždíně – KMČ projednala současný stav příprav 
k publikaci o Droždíně. Během července a srpna proběhne jednání se zpracovatelkou 
historie. KMČ dále vyzývá některé organizace a spolky v Droždíně, které ještě 
nedodaly podklady do knižní publikace, aby do konce srpna tak učinily. Děkujeme.  
Prověření a kontrola veřejně přístupných studní – KMČ provede kontrolu 
a prověření studní, zda všechny fungují a občané je mohou využívat.  
Oprava vitrín – proběhla oprava a promazání nahlášených vitrín, v ulici Vítězství dle 
firmy provádějící údržbu bude nutné vitrínu vyměnit. KMČ projedná na příští schůzi.  

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Žádost o sdělení stanoviska ke směně pozemků – směna části pozemku parc. č. 
221/78 orná půda v k. ú. Droždín o výměře 30m2 za část pozemku parc. č. 473/3 
zahrada v k. ú. Droždín o výměře 250 m2 z důvodu znehodnocení části pozemku parc. 
č. 221/36 orná půda v k. ú. Droždín v rozsahu 70m2 vlivem těžké techniky při realizaci 
investiční akce ,,Fond soudržnosti, 2. část – kanalizace Droždín“. Usnesení: KMČ 
nesouhlasí se směnou pozemků (0 pro/ 0 zdržel se/ 5 proti). 
Nelegální a nepovolené provozování „Parkování pro karavany“ provozovaném 
na parcele č. 1275/2 v k. ú. Droždín – KMČ obdržela na vědomí od pí Kuglerové 
dopis týkající se problematiky parkování karavanů a žádosti na MMOl odbor stavební. 
Vyjádření k žádosti týkající se parkování karavanů na parcele č. 1275/2 v k. ú. 
Droždín – KMČ obdržela vyjádření k zaslané žádosti k provozování parkování 
karavanů. Ing. Hainc podá žádost opětovně v písemné formě na MMOl odbor stavební 
dle požadavku stavebního úřadu.  
Místní šetření v ulici Na Kopci – KMČ obdržela od pí Bergmanové žádost  
o provedení místního šetření na ulici Na Kopci. Usnesení: KMČ svolává místní šetření 
na 14. 9. 2021 v 17:00 hodin. KMČ osloví dotčené občany a pozve na místní šetření.  
Dotaz k situaci k okružní křižovatce v Droždíně – KMČ obdržela sdělení MMOl 
odboru stavebního, že na základě výzvy a přerušení řízení doplnil stavebník dne  
31. 5. 2021 podklady.  
Zpětná vazba – analytická část Strategie kultury a kreat. průmyslu – KMČ 
obdržela formuláře k zapojení do přípravy Koncepce rozvoje kultury města Olomouce.  
Odstranění nepotřebného majetku – KMČ obdržela informace týkající se 
problematiky nepotřebného majetku, především kontejnerových stání, klepačů  
a sušáků na prádlo.  
Prázdninový provoz a omezení provozu některých linek MHD – KMČ obdržela od 
MMOl tiskové zprávy k prázdninovému provozu MHD a omezení provozu některých 
linek MHD během oprav o letních měsících. Občané mají možnost sledovat aktuální 
změny v MHD na www.dpmo.cz  
Sdělení orgánu státní památkové péče – KMČ obdržela vyjádření MMOl odboru 
památkové péče ve věci týkající se skládky vozidel v k. ú. Samotíšky u historické aleje 
spojující Svatý Kopeček s Klášterním Hradiskem. V příloze č. 2 tohoto zápisu je 
sdělení orgánu státní památkové péče.  

http://www.dpmo.cz/
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6. Nové požadavky 
Požadavek na opravu houpaček – KMČ žádá opravu houpaček na dětském hřišti 

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 13. 9. 2021 mimořádně od 16:00 hodin v Hostinci  
U Šišků na ulici Gagarinova v Droždíně ve společenském sále.  
Jednání KMČ bylo ukončeno v 17:45 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) 
             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/
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11. Příloha 
Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
 

 
 
 
 
 
 



Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín 
 

6 
 

 


