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Zápis z jednání Komise městské části  
č. 2 Olomouc – Droždín ze dne 4. 10. 2021 

 

Zápis č. 10 
 

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. Požadavky hosté 
7. Nové požadavky 
8. Závěr 
9. Místo a čas příštího jednání KMČ 
10. Ukončení jednání KMČ 
11. Přílohy 

2. Prezence 
Přítomni na jednání za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc,  
pí Hejlová Hollarová, p. Helekal, pí Lenertová, Mgr. Lochmanová, p. Stejskal,  
Ing. Šimek, Mgr. Šišková 
Omluveni z jednání za KMČ dle prezenční listiny: p. Prášil  
Nepřítomni za KMČ dle prezenční listiny: 
Hosté: p. Josef Běhal, p. Michal Žamboch 

3. Kontrola plnění dle zápisu z předcházejícího jednání KMČ 

Splněno. Provedená kontrola. 
4. Jednání KMČ  

Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – dne 13. 10. 2021 proběhne 
jednání k současnému stavu projednávaných oslovení vlastníků dotčených pozemků. 
Bude řešeno rozdělení do etap. KMČ Droždín požaduje dokončení dokumentace pro 
územní rozhodnutí pro etapu Droždín – Bystrovany. Budou řešeny společné postupy 
se zástupci obcí Bystrovany, Samotíšky a Droždín. Ing. Hainc informoval KMČ  
o proběhlých jednáních s některými dotčenými vlastníky pozemků, kde je plánována 
cyklostezka.  
Nové verze zápisů z jednání KMČ – Ing. Hainc informoval o chystaném novém 
systému pro společné zápisy z jednání KMČ. Zápisy budou pro všechny KMČ stejné. 
Budou elektronické, požadavky KMČ bude možné lépe sledovat, jak vypadá jejich 
stav na jednotlivých odborech magistrátu.  
Pozemkové úpravy v Droždíně a okolí – Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém 
jednání s ředitelem státního pozemkového úřadu a náměstkem SMOl Mgr. 
Pelikánem ve věci týkající se přípravy projednání pozemkových úprav pro Droždín  
a okolí. Mohlo by se jednat o pilotní projekt na území města Olomouce. KMČ 
připraví, pokud epidemiologická situace dovolí, veřejné projednání a obeznámení 
s problematikou pozemkových úprav občany Droždína a především vlastníky 
pozemků v Droždíně a okolí. Pro realizaci pozemkových úprav je nutné, aby 
souhlasilo více jak 60% dotčených vlastníků. Při realizaci pozemkových úprav 
v Droždíně a okolí by mohlo dojít k vytvoření nových alejí, výsadby stromů, vytvoření 
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nových remízků, opravení polních cest, vytvoření retenčních nádrží a dokončení 
protipovodňových opatření v lese nad Droždínem v potoku Adamovka. P. Šimek 
osloví Lesy ČR jako vlastníka velké části lesních pozemků nad Droždínem.  
Ing. Hainc připraví návrhy termínu možného projednání a dohodne podrobnosti 
s ředitelem státního pozemkového úřadu v Olomouci.  
Vážení kamionů přes Droždín – KMČ projednala možnosti řešení a místa, kde 
provádět vážení kamionů. P. Stejskal provede jednání s dopravní policií ČR ve věci 
možného vážení kamionů jedoucích přes Droždín. KMČ chce využít možnosti 
dopravní policie pro vážení kamionů novou váhou, která dle zjištění byla pořízena 
Krajským úřadem Olomouckého kraje.  
Místní šetření v ulici Na Kopci – dne 14. 9. 2021 proběhlo místní šetření za účasti 
dotčených občanů ulice, za KMČ Ing. Hainc, pí Holarová. Byla řešena problematika 
s parkováním, otáčení vozidel, vytyčení parcel a soukromých pozemků, černé 
skládky. KMČ osloví MMOl ve věci projednání možného řešení parkování v ulici  
a projedná na místě samém a možné řešení bude sděleno občanům ulice. 
Dopravní značení, dopravní zrcadla, doplnění prvků – KMČ projednala současný 
stav po projednání s dopravním značením Svoboda. Ing. Hainc provede místní 
šetření s pracovníkem dopravního značení Svoboda v Droždíně, kde bude 
provedeno vyhodnocení návrhů KMČ pro realizaci v roce 2021 po projednání 
s dopravní policií ČR a dopravními experty. KMČ následně nechá zpracovat projekty 
a instalaci vybraných dopravních prvků v Droždíně. Další etapy budou předány  
na MMOl odbor dopravy a územního rozvoje.  
Nová nádoba na třídění olejů – občané dle požadavku mohou nově využívat 
kontejner na třídění olejů z domácností. Kontejner je umístěn na stanovišti tříděného 
odpadu na ulici Pplk. Sochora.  
Problém s plnými kontejnery – KMČ řešila každoměsíční problém s kontejnery na 
třídění odpadu (papír, plast, sklo). Kontejnery jsou neustále přeplněné. Do kontejnerů 
jsou navážené také papíry z firem a od osob z okolních obcí. KMČ vznese 
požadavek na zvýšení vývozu během týdne. Problém je však dále potřeba řešit, 
protože častější svoz vyřeší věc jen částečně.  
Výdaje – kytice na pomníky 1 500 Kč, objednávka nových laviček, stojanů na kola, 
stůl s lavicemi 53 000 Kč. 
Rekonstrukce dětského hřiště a vybudování nových prvků na ulici  
E. Junkové/Pplk. Sochora – dne 12. 10. 2021 proběhne místní šetření se zástupci 
MMOl odboru investic, ochrany obyvatel, firem a dalších dotčených k přípravě 
rekonstrukce dětského hřiště a vybudování nového zázemí pro SDH Droždín. 
V příloze tohoto zápisu je nákres chystané rekonstrukce dětského hřiště.  
Setkání jubilantů – KMČ chystá setkání jubilantů v Droždíně za uplynulé roky 2021, 
2020, 2019, 2018 a z roku 2022. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situace 
se setkání uskuteční v květnu 2022. Přesný datum obdrží s pozvánkou všichni 
jubilanti koncem dubna 2021.  
Rozsvěcování vánočního stromu – proběhne 20. 11. 2021 od 17:00 hodin 
v Droždíně u školy. Nebude chybět punč, koledy a něco drobného na jídlo. Vzhledem 
k situaci s covid – 19 se letos neplánují dílničky pro děti ani loutkové představení ve 
škole. Vše proběhne dle platných opatření ve venkovních prostorách. Ing. Hainc 
osloví ZŠ a SDH Droždín s možným zapojením do akce. Pí Hollarová zhotoví 
pozvánky a plakát na akci.  
Lampiónový průvod – proběhne pod vedením SDH Droždín 27. 10. 2021 
v Droždíně od hasičské zbrojnice v 18:00 hodin. Svařák a čaj zajištěný.  
Setkání k přípravě Droždínských hodů – setkání proběhne v lednu 2022 
v místnosti klubu seniorů.  
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Akce v roce 2022 – KMČ žádá všechny organizace a spolky, aby do konce října 
2021 nahlásili KMČ požadované venkovní akce, které budou pokračovat po 22:00 
hodině. Akce prosím hlaste na kmc02@olomouc.cz nebo telefonicky předsedovi 
KMČ na telefon +420 723 644 458. Děkujeme.  
Zimní údržba – KMČ řešila aktuální situaci s přípravou zimní údržby s MMOl  
a TSMO. Koncem října dojde k rozmístění nádob dle požadavků.   
Kanalizace obce Samotíšky – napojení pod Droždínem – Ing. Hainc informoval  
o připravovaném jednání s dotčenými vlastníky v k. ú. Droždín, kde KMČ nabídla 
obci Samotíšky pomoc při jednání s vlastníky.  

5. Došlá pošta/došlá elektronická pošta 
Výluka tramvají – KMČ obdržela informace k výluce tramvají, bude zveřejněno  
ve vývěsce a na Facebooku KMČ Droždín.  
Pozvánka na jednání k novému systému pro tvoření zápisu – Ing. Hainc obdržel 
pozvání na setkání předsedů KMČ k přípravě nového systému pro tvorbu zápisů 
KMČ. 
Plánovaná účast předsedů KMČ na jednání Rady města Olomouce  
a na společném jednání KMČ s Radou města Olomouce – došlo ke změně 
termínu, a to z 25. 10. 2021 na 8. 11. 2021, kdy proběhne společné jednání KMČ 
Droždín, Lošov a Radíkov v KD Lošov.  
Cyklostezka Bystrovany – Droždín – Samotíšky – KMČ obdržela pozvání na 
společné jednání se zástupci obcí Samotíšky a Bystrovany a se zástupci MMOl 
odboru investic, památkové péče a KMČ Droždín. 

6. Požadavky hostů 
p. Žamboch – vznesl dotaz k úpravě sportovního hřiště na ulici Dolní Úlehla ve 
vlastnictví SK Droždín. KMČ ve věci jednala s výborem SK Droždín. KMČ neobdržela 
po společném jednání žádné písemné stanovisko SK Droždín. KMČ nemůže bez 
souhlasu SK Droždín, ani bez dohody, jakkoliv hřiště upravovat, neboť MMOl není 
vlastníkem, ani nemá hřiště v pronájmu. KMČ doporučuje p. Žambochovi, aby se 
s požadavkem na úpravu hřiště obrátil přímo na vedení SK Droždín.   

7.  Nové požadavky 

Požadavek na projektovou dokumentaci pro nové přechody v ulici U Cihelny  
a Horní Úlehla – KMČ opětovné žádá vypracovat projektovou dokumentaci na nové 
přechody, které v místě velmi chybí a dochází k ohrožení občanů, kteří jsou nuceni 
každodenně silnici přecházet z důvodu umístění autobusových zastávek. 
Požadavek na pokácení suchých stromů – KMČ žádá o vykácení stromů v ulici 
Dolní Úlehla a v ulici Jesenická.   
Požadavek na častější svoz odpadu – KMČ žádá o častější svoz tříděného odpadu 
ze stanovišť na kontejnery, především papír a plast.  

8. Závěr 

Předseda KMČ poděkoval za účast na jednání a oznámil další termín jednání KMČ. 
9. Místo a čas příštího jednání KMČ 

Příští jednání KMČ proběhne mimořádně v KD Lošov na společném jednání KMČ 
Droždín, Lošov, Radíkov s Radou města Olomouce dne 11. 11. 2021 od 16:30 hodin. 
Zájemci o účast na jednání z řad veřejnosti, prosíme, aby se nahlásili na e-mailu 
kmc02@olomouc.eu nebo telefonicky předsedovi KMČ +420 723 644 458. 
Děkujeme. 

10. Jednání KMČ bylo ukončeno v 17:45 hodin 

Zapsal: Ing. Bc. Rostislav Hainc 

Kontrolu zápisu provedla: Mgr. Jana Šišková 

mailto:kmc02@olomouc.cz
mailto:kmc02@olomouc.eu
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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
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11. Přílohy 

 


