
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 52 / 2021 06. 12. 2021 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Bc. Ing. Rostislav Hainc, Vladimír Prášil, Pavel Helekal, Martina Hejdová Hollarová, Mgr.
Jana Šišková

Omluveni: Václav Stejskal, Dagmar Lenertová, Ing. Roman Šimek, Mgr. Gabriela Lochmanová

Hosté: Ing. Josef Běhal

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze
1. Schválení programu schůze
2. Vystoupení zástupců MPO, PČR
3. Vystoupení hostů
4. Kontrola stávajích požadavků a minulých zápisů
5. Projednávané záležitosti
6. Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl
7. Nové požadavky
8. Obecné informace
 
Usnesení:

KMČ souhlasí s návrhem programu na jednání KMČ dne 6. 12. 2021
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR
Aktuální neúčast MPO a PČR na jednání KMČ - jednání KMČ se nezúčastnil žádný zástupce MPO ani PČR.
KMČ bude požadovat, aby minimálně jednou za 3 měsíce se jednání KMČ zástupce MPO a PČR zúčastnil. 
Usnesení:

KMČ souhlasí s účastní zástupců MPO a PČR alespoň jednou do tří měsíců na jednáních KMČ. 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

02.1 Požadavky na MPO a řešené záležitosti
Toulající se pes - KMČ řešila stížnosti na toulání psa v horní části Droždína, bylo již řešeno s MPO.
Problematika se zaparkovanými auty - KMČ řešila stížnosti občanů v ulici Vítězství na zaparkovaná vozidla u
křižovatek v ulici. KMČ by ráda na určitá místa umístila dopravní značení. 

03 Vystoupení hostů
p. Ing. Josef Běhal - vznesl dotaz k projednávaným záležitostem s Radou města Olomouce v měsíci listopadu
2021 a plánované cyklostezce. 

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů
Požadavky na dopravní značení a zadané věci - během měsíce prosince bude probíhat realizace zadaných
požadavků v závislosti na povětrnostních podmínkách.
Dětské hřiště - probíhá realizace nového hřiště a základové desky pro SDH Droždín 
 
Usnesení:

Proběhla kontrola minulého zápisu.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

05 Projednávané záležitosti



Nová jednotná forma zápisu KMČ - od měsíce prosince 2021 dochází k úpravě stávajícího zápisu do jednotného
pro celé město Olomouc. KMČ se s novým zápisem a možnostmi seznamuje a řeší případné nedostatky
systému. 
Jednání KMČ v roce 2022 - jednání budou probíhat vždy první pondělí v měsíci výjma měsíce července a
prosince od 16:30 hodin v areálu Mateřské školy v ulici Gagarinova.
3. 1. 2022
7. 2. 2022
7. 3. 2022
4. 4. 2022
2. 5. 2022
6. 6. 2022
11. 7. 2022 (druhé pondělí v měsíci)
5. 9. 2022
3. 10. 2022
7. 11. 2022
1. 12. 2022 (čtvrtek)
Pískoviště - KMČ řešila umístění nového pískoviště u dětského hřiště dle požadavků občanů. 
Informativní tabule pro spolky a organizace - KMČ řešila umístění tabule pro umísťování plachet a plakátů
místních spolků a organizací pro zvaní na akce během roku. 
Problematika s vypadávajícími žulovými kostkami v ulici Myslivecká, V Rynkách - KMČ podá podnět k opravě a
dosypání komunikací.
Zimní údržba - KMČ řešila stávající situaci se zimní údržbou a řešila problematická místa. KMČ žádá občany,
aby parkovali svá vozidla tak, aby se dal sníh bezpečně odklízet. V opačných případech dochází k tomu, že
některá místa nejdou uklidit, protože zimní údržba nemůže projet nebo by mohla ohrozit stávající vozidlo. Pak se
stává, že na určitých místech není sníh dostatečně odklizen.
Sběrové místo pro chataře - KMČ řešila termíny odstranění klece v ulici Jesenická a čeká na dodání kontejneru. 
Vandalismus na polích - KMČ řešila problematiku s řidiči, kteří hlavně při napadení sněhu jezdí po travnatých
plochách a polích a rozjíždějí trávu. V dalších případech bude okamžitě řešeno s PČR nahlášením SPZ. 
 
 

05.1 Došlá pošta/došlá elektronická pošta
Změna u autobusové linky č. 18 - bylo zveřejněno na vývěsce v ulici Gagarinova
Klíče od kapličky nad Droždínem - KMČ obdržela požadavek na osobu, která má klíče k dispozici. 
Objednávka - úprava dopravního značení a vyznačení dopravních a bezpečnostních prvků na ulici Gagarinova
Horní Úlehla -  33 300 Kč
Objednávka - provedení dopravního značení zóna 30 km/h - 9 700 Kč
Objednávka - úprava a zahradnické práce, údržba stromů - 10 000 Kč
Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství - KMČ obdržela dotaz k vyřízení příjmení pro narozené dítě.
KMČ informovala občany o místech, kde věc řešit.
Rozhodnutí - KMČ obdržela rozhodnutí o povolení uzavírky silnice III/4436 před okružní křižovatkou sil. III/4436
x MK směr Bystrovany ve dnech 27. - 28. 11. 2021
Změna některých jízdních řádů - KMČ obdržela v měsíci listopadu 2021 změnu jízdních řádů - bylo zveřejněno
na vývěsce a na Facebooku KMČ. 
 
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl
Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví SMOl - KMČ obdržela žádost o prodej
pozemku parc. č. 530 zahrada o výměře 291m2 v k. ú. Droždín. 
Usnesení:

KMČ nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 530 zahrada o výměře 291m2 v k. ú. Droždín. 
Pro: 1 Proti: 7 Zdržel se: 1

07 Nové požadavky

1 Kontejnerové stání na nádoby pro tříděný odpad v ulici Pplk. Sochora

KMČ žádá v novém roce vytvoření kontejnerového stání pro nádoby na tříděný odpad z důvodu stále
přetrvávajících problémů s přeplněnými kontejnery a estetického vnímání celého okolí. 

2 Dodání dalších nádob na oleje

KMČ žádá o dodání dalších nádob na třídění olejů. Současná nádoba je přeplněná. 



3 Požadavek na MPO na jednání KMČ

KMČ požaduje účast zástupce MPO alespoň jednou za tři měsíce na jednáních KMČ. 

4 Požadavek na vyhodnocení zimní údržby

KMČ požaduje informace a vyhodnocení probíhající zimní údržby za měsíc prosinec 2021 a leden 2022. 

08 Obecné informace
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin.
Závěr: Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a pozval přítomné na příští řádné veřejné jednání
KMČ, které proběhne 3. 1. 2022 od 16:30 hodin v areálu MŠ v místnosti detašovaného pracoviště a KMČ na
ulici Gagarinova 17a. 
 

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 52 / 2021

Zapsal/a:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Ověřil/a:
Mgr. Jana Šišková


