
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 1 / 2022 03. 01. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

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

Omluveni: Václav Stejskal, Dagmar Lenertová

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 stávajících požadavků z minulých zápisů
5. Projednáváné záležitosti
6. vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl
7. Nové požadavky
8. Obecné informace
 
Usnesení:

KMČ souhlasí s návrhem programu
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Jednání KMČ se nezúčastnil žádný zástupce MPO, PČR. Je dohodnuto, že se Městská policie Olomouc bude
účastnti jednou za 3 měsíce jednání KMČ a řešit aktuální požadavky. Společné jednání PČR a MPO se zástupci
KMČ proběhne 24. 1. 2022 na Svatém Kopečku. Za KMČ bude přítomen Ing. Hainc a p. Helekal. 

03 Vystoupení hostů

p. Běhal - požadavek na vykácení šípkového keře na zastávce U cihelny - KMČ předá na TSMO; posunout
hlášení místního rozhlasu na 17:00 hodin, umístit audionahrávku na web - KMČ bude věc řešit a hledat
možnosti jak informovat občany mimo e-mail a rozhlas; Droždínská zatáčka - řešit část silnice u svodidel
(travnatá plocha)
 

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

1. Dokončená autobusová zastávka - Droždínská zatáčka, zbývá polepit štítky a mapy, pořídit knihovničku do
nové zastávky.
2. Dokončená autobusová zastávka - U cihelny - KMČ podá opětovný požadavek na zvednutí a ukotvení lavičky
v zastávce, která je špatně umístěná (nízká). zbává polepit štítky a mapy, opravit knihovničku. 
3. Dětské hřiště, nový domek pro SDH DSroždín - probíhá rekonstrukce dětského hřiště, KMČ bude řešit
umístění nového pískoviště a přidání několik prvků k dětskému hřišti. Bude vznesen požadavek na vybudování
workoutového hřiště. 
4. Zpracovaná studie návsi - KMČ čeká na zaslání vypracované studie
5. Dokončená jednání s některými majiteli pozemků v místě plánované cyklostezky Bystrovany - Droždín. Dále



bude řešeno s MMOl odborem investic. 

05 Projednávané záležitosti

1. Rozpočet KMČ na r. 2022 - KMČ má k dispozice na rok 2022: 300 tis. - estetizace, 150 tis. - opravy
kominukací a chodníků, 65 tis. - úprava, údržba, 50 tis. nákup, služby, 1350,- Kč - nákup občerstvení (KMČ za
tuto částku 1350,- pořizuje stolní vody na celý rok pro potřeby KMČ (jednání) a detašovaného pracoviště
MMOl). 
2. Pořízení a nákup herních prvků na dětské hřiště, vybudování pískoviště cena pořízení pískoviště (35 tis.),
vyhotovení workoutového hřiště. 
3. Problematika se skládkami a odpadem - KMČ zaháíjí další jednání s odborem památkové péče o skládce pod
Droždínem a u Droždínské zatáčky, přístřešků a jejich stání na polní cestě u soukromého objektu. 
4. Volný pohyb psů - pes musí být na vodítku nebo mít košík. KMČ řešila problematiku s volně se pohybujícími
psi v lese a také v zastavěné oblasti bez majitelů. Časté stížnosti občanů. 
5. Vyhotovení kalendáře akcí - KMČ připraví kalendář akcí a pokusí se naplánovat všechny akce do konce roku
pro lepší přehled a možnost akce lépe připravit. 
6. Svoz odpadů - termíny pro vývoz bio, papír, plast a komunálního odpadu - zpracuje pí. Hollarová
7. Ukládání sítí do země a oprava stávajícího napětí -Ing. Hainc iformoval KMČ o přípravě a rekonstrukce a
ukládání sítí do země v ulicích Gagarinova, Vítězství, Myslivecká, Jesenická a Arnolodva. Nyní probíhá řešení
věcných břemen na elektrikcé skříně u domů a souhlasů občanů s umístěním. 
8. Umístění reklamní tabule pro konání akcí spolků Droždína pod ZŠ Droždín na ulici Gagarinova. KMČ vybrala
místo umístění. 
9. Ukotvení nových laviček k pingpongovému stolu a ke kapličce; umístění stojanů na jízdní kola k hřišti a před
areál MŠ Droždín. Ing. Hainc zajistí místa umístění a dohodne ukotvení. 
10. Nová střecha na ZŠ Droždín - Ing Hainc informoval KMČ o přípravě realizace nové střechy ZŠ Droždín a
rekonstrukci zádveří a vstupních dveří v ZŠ Droždín za cca 6,2mil.
11. Nové stromy - byly vysázení nové ořešáky na místě původních v ulici V Rynkách a Vítězství, dále pak
dostazené stromy na ulici Pplk. Sochora.
12. Okružní křižovatka - v rozpočtu města Olomouce je počítáno s rekonstrukcí křižovatky. 
13. Výskyt další černé skládky - vysypání štěrku - na cestě k Boru (viz. příloha) - KMČ bude řešit s odborem
životního prostředí MMOl, další problematiku s MPO či PČR.
14. Kontrola  vývěsek - byla provedena kontrola, v ulici Vítězství již vývěska dosluhuje. Mgr. Šišková zajistí
polepy do smutečních vývěsek. 
15. Problematika řešení svodů vody z okapů na chodníky - zatékání vody do chodníků, její zamrznutí a praskání
komunikace, či ohrožení chodců v zimních měsících. + parcela č. 881 v ul. Jesenická - nutnost zabezpečit -
hrozí zanesení a propad do vodního toku.
16. Vyhodnocování zimní údržby - k lesu pouze prohrnutí sněhu při pokrývce min. 10 cm; neefektivní kvůli
bezohlednosti některých občanů s parkováním svých aut na veřejných  čištěných komunikacích dochází místy k
neodklizení sněhu. Auta brání v průjezdu čistící techniky. 
17. Umístění dopravních zrcadel - došlo k umístění dopravního zrcadla na ulici Horní Úlehla
18. Brožura o Droždíně - probíhá sběr dat. Ing. Hainc bude jednat se zpracovatelkou historických podkladů do
brožury, následně informuje KMČ o stavu zpracovaných dat do publikace. Stále chybí nedodané podklady od
některých spolků a organizací v Droždíně. 
19. Pozemkové úpravy - KMČ hledá vhodné termíny pro jednání s občany pro uspořádání veřejného projednání
pozemkových úprav v Droždíně. KMČ navrhla 3 termíny pro pozemkový úřad. Jakmile bude termín dohodntu,
bude vypracována pozvánka. 
20. Výjezdní zasedání KMČ - Ing. Hainc zajistí v obci Komárov výjezdní zasedání pro členy KMČ v rámci
pozemkových úprav. V obci Komárov došlo k pozemkovým úpravám. 
 
 
 

05.1 Došlá pošta/došlá elektronická pošta

1. Rozpočet KMČ na rok 2022
2. p. Zajíček - požadavek na lepší informovanost v zápisech KMČ
3. DPMO - změny v dopravě

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

KMČ v posledním období neobdržela žádnou žádost k posouzení. 

07 Nové požadavky



1 Svoz papíru a plastů

Svoz  papíru a plastů z kontejnerů na ul. pplk. Sochora a Vítězství - min. 2x týdně, a to v úterý a pátek
pravidelně každý týden (současný stav není vyhovující)

2 Oprava komunikací

Oprava uvolněných žulových kostek - ul. H. Kvapilové, Vítězství, Jesenická, V Rynkách, Na Příhonu a
dlažebních kostek na chodníku v ul. H. Kvapilové

3 Prověření plochy pro umístění dětského hřiště či herních prvků

KMČ požaduje prověřit plochy na ulici Dolní Úlehla pro umístění herních prvků či dětského hřiště dle požadavků
občanů. 

4 Nové pískoviště a herní prvky

Požadavek na vybudování pískoviště a workoutového hřiště v areálu dětského hřiště v ul. Elišky Junkové/Pplk.
Sochora.

5 Nové pískoviště a herní prvky

Požadavek na vybudování pískoviště a workoutového hřiště v areálu dětského hřiště v ul. Elišky Junkové/Pplk.
Sochora.

6 Zimní údržba

Požadavek na úpravu zimní údržby dle požadavků KMČ ve vybraných úsecích, které KMČ zašle. 

7 Oprava lavičky zastávka MHD U Cihelny směr Bystrovany

Požadavek na zvednutí lavičky, která byla umístěna nízko. KMČ požaduje od září 2021. 

08 Obecné informace

08.1 Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin.

08.2 Závěr:

Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a pozval přítomné na příští řádné veřejné jednání KMČ,
které proběhne 7. 2. 2022 od 16:30 hodin v areálu MŠ Droždín v místnosti detašovaného pracoviště KMČ na
ulici Gagarinova 17.a.

08.3 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka proběhne v Droždíně 8. 1. 2022. Pořádá Česká charita. Informac o konání sbírky obdrždla
KMČ až 31.12.2021. Sbírku lze podpořit také on-line nbo dárcovskou sms. V případě, že se k Vám koledníci
nedostanou, můžete využít umístěnou kasičku v obchodě na ulici Gagarinova. Často si občané stěžují, že se k
nim Třikrálová sbírka nedostala. Problém je, že je málo koledníků. V letošním roce chodí v Droždíně 2 skupinky
králů. Vzhledem k velikosti Droždína a věku koledníků často není možné zvládnout obejít celý Droždín. Do
dalších let je potřeba větší zájem z řad dětí, ale i dospělých, jako doprovod, pro více skupinek králů. 



III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Zapsal/a:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Ověřil/a:
Mgr. Jana Šišková


