
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 2 / 2022 07. 02. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

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

Omluveni: Mgr. Jana Šišková, Dagmar Lenertová

Hosté: Michal Kulveit (zástupce MPO), Josef Běhal, Tomáš Tichý, Alena Tichá, Hana Ženožičková,
Hana Kuglerová, Aleš Kugler, Jan Konečný, Anna Kubica, Michal Kubica, Alena Dudešková

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. Projednávané záležitosti
6. Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl
7. Nové požadavky
8. Obecné informace

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

1. Požadavek na zabezpečení popelnic kamerovým systémem hlavně v lokalitě ulic pplk. Sochora a Vítězství.
TSMO zahájili pilotní projekt v Olomouci. 
2. Požadavek na MPO a PČR na kontrolu MČ Droždín ve večerních hodinách z důvodu zvýšené kriminality.
3. Požadavek na pravidelné měření rychlosti v ulicích U Cihelny, pplk. Sochora, Vítězství, Horní Úlehla v roce
2022 a zasílání jeho vyhodnocení  na e-mail kmc02@olomouc.eu.
4. Zabezpečení  akce Droždínské hody 2022 dne 17. 4. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin. 
5. Problematika s průjezdem kamionů, požadavek na častější měření nákladních automobilů.  Požadavek na
zasílání informací o výsledcích měření na kmc02@olomouc.eu.
6. Požadavek na kontrolu majitelů volně pobíhajích psů bez vodítka nebo bez koše. Nahlášená místa od
občanů, kde se psi pohybují volně bez majitele, jsou u lesa nad Droždínem, v ulici Jesenická, Myslivecká, také v
lese, kde volně pobíhají psi často s majitelem, který je mnohdy stovky metrů od svého psa. 
7. Parkování - problematika s průjezdem vozidel. KMČ požaduje projednání a pravidelné upozorňování majitelů,
aby svá auta parkovali ohleduplněji, zvláště na místech k tomu vhodných. (Požadavek na častější kontroly u
školy se zaparkovanými vozidly, problém s průjezdem autobusu č. 11.)
8. Hlídky MPO na přechodech pro chodce - požadavek na pravidelné hlídkování na přechodech pro chodce
před začátkem vyučování v MČ Droždín. 

03 Vystoupení hostů

1. p. Kulveit - KMČ projednala se zástupcem městské policie Olomouc požadavky a problematiku týkající se
městské části Droždín, viz bod 2.
2. pí Kubica, p. Kubica, p. Konečný - prezentovali KMČ návrh na úpravu a realizaci místa v lokalitě U
Gregoráku, kde by rádi vytvořili místo pro setkávání, odpočinek a realizaci volného času dětí spojenou s
rekultivací místa, zasazením nových stromů a vytvoření přírodních zákoutí.  Všichni členové KMČ se k
prezentaci vyjádřili a následně proběhlo hlasování. KMČ doporučuje oslovit také obyvatele bytových domů v



sousedství a se záměrem občany seznámit. 
3. p. Tichý, pí Tichá, pí Kuglerová, pí Dudečková, p. Kugler - vznesli dotaz k možnosti prověření a uspořádání
referenda k okružní křižovatce. KMČ prověří možnosti a způsob, jak lze provést referendum. 
4. pí Ženožičková - vznesla požadavek na opravu krajské komunikace v ulici U Cihelny, která se v loňském roce
opravovala. Dále požádala o prověření možnosti skácení břízy v ulici U Cihelny a zvýšení lavičky na zastávce
MHD směr Bystrovany.  KMČ požadavky předá.  O zvýšení lavičky KMČ žádá od září 2021. 
Usnesení:

k bodu č. 2 KMČ po prezentaci hostů souhlasí s využitím volné plochy pro realizace odpočinkového místa a
místa pro setkávání a relaxaci pro občany Droždína v lokalitě U Gregoráku. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

1. Zimní údržba - požadavek na vyhodnocení zimní údržby - vyřešené: listopad 2021: 4 zásahy - 26. 11., 28.
11., 30.11. 2022; prosinec 2021: 20 zásahů - 4.12., 5. 12., 6. 12., 9. 12., 16. 12., 19. 12., 21. 12., 23. 12., 24.
12., 25. 12., 28. 12., 29. 12. vč. dne i noci. 
2. JŘ linky č. 15 od 19. 3. do 20. 3. 2022 - žádost na KMČ ke zveřejnění - před uzavřením
3. Oprava lavičky na zastávce MHD U Cihelny směr Bystrovany - v realizaci
4. Zimní údržba - v realizaci
5. Nové pískoviště a herní prvky - v realizaci
6. Prověření plochy pro umístění dětského hřiště či herních prvků - v realizaci
7. Oprava komunikací - v realizaci
8. Svoz papíru a plastů - v realizaci 
9. Dodání dalších nádob na oleje - v realizaci
10. Kontejnerová stání na nádoby pro tříděný odpad v ulici pplk. Sochora - v realizaci
 

05 Projednávané záležitosti

1. Pozemkové úpravy -  termín veřejného projednání je stanoven na 28. 4. 2022 od 17:00 hodin ve
společenském sále v hostinci U Šišků. Ing. Hainc projedná návrh termínu se Státním pozemkovým úřadem.
KMČ zpracuje pozvánku a pozve občany. Pí Hollarová vytvoří plakáty s pozvánkou. 
2. Problematika se skládkami - Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém jednání s poslancem p. Smetanou ve
věci týkající se skládek a odpadu v okolí Droždína. Věc byla řešena také telefonicky s pí starostkou Samotíšek. 
3. Umístění mobiliářů - probíhá příprava na umístění laviček, stolů, stojanů na kola a informační tabule. 
4. Zimní údržba - p. Prášil spravuje za KMČ připomínky a návrhy na úpravu zimní údržby, které KMČ
vyhodnotila a na které si občané stěžovali. 
5. Akce ukliďme Česko - ,,Ukliďme za humny, ukliďme Droždín" proběhne v Droždíně 1. 4. 2022 od 15:00 hodin;
sraz dobrovolníků u hasičské zbrojnice. Pytle, rukavice a nářadí zajištěno. Po skončení akce by proběhlo
společné opékání špekáčků. Děkujeme všem, kteří se zapojí do jarního úklidu Droždína a okolí. 
6. Demontáž starého rozhlasu - KMČ projednala současný stav se starým rozhlasem. Nutné je demontovat
sloupy v ulici Horní Úlehla, U Cihelny, Jesenická. KMČ bude věc projednávat na MMOl odbor ochrany a KMČ. 
7. Problematika s daty o vývozu plastů - došlo k úpravě dvou dat v tabulce s vývozem odpadů (plasty). Dle
TSMO došlo k chybnému zadání dat, které byly na oslovení KMČ změněny. Nová platnéá data ke svozu plastů
jsou 8. 2. a 8. 3. 2022., ostatní zůstává beze změny. 
8. Droždínské hody 2022 - po dvouleté přestávce kvůli covid - 19 se uskuteční droždínské hody 2022. Setkání
organizátorů a všech, kteří by se rádi zapojili do organizace hodů, proběhne 14. 3. 2022 v 18:00 hodin v
místnosti klubu seniorů v areálu MŠ Droždín. 
9. Černé skládky - místa - KMČ projednala problematiku černých skládek na ulici Dolní Úlehla za hřištěm; bude
předán požadavek na odstranění a prošetření, kdo skládku vytváří. 
10. Majetkoprávní záležitosti - KMČ řešila problematiku se svody dešťové vody na chodníky a komunikace ze
střech, kde v zimním období hrozí zranění námrazou; dále problematiku umísťování a skladování nejrůznějších
materiálů na veřejné prostranství, které následně brání průjezdu vozidel (svoz odpadu atp.) a mohou ohrožovat
kolemjdoucí. KMČ bude žádat, aby se do MČ Droždín dostavil pracovník MMOl odboru majetkoprávního a
jednotlivou problematiku řešil. 
11. Problematika s místy pro ukládání tříděného odpadu - KMČ řešila problematiku a možnosti řešení černých
skládek na ulici pplk. Sochora a Vítězství. Projednávalo se několik možností od vytvoření uzamykatelného
přístřešku, umístění kamery, která bude snímat místo, přemístění stanoviště na několik menších dále od
frekventované komunikace, zvýšení dohledu MPO v místě. KMČ bude v místě jedna se zástupcem MMOl. 
12. Jubilanti - KMČ připravuje společné setkání jubilantů za poslední 4 roky. Vzhledem k pandemii covid - 19
nebylo moc příležitostí jak se potkat, proto KMČ pozve všechny jubilanty na společenské setkání, které se
uskuteční 14. 6. 2022 v Hostinci U Šišků. Každý jubilant obdrží pozvánku do schránky. Během měsíce března
2022 bude opět zahájena gratulace a obcházení jubilantů, včetně těch, kteří oslavili své životní jubileum koncem
loňského roku. 
13. Špatně provedené opravy - KMČ řešila problematiku špatně provedených oprav komunikací, chodníků a
veřejného osvětlení. KMČ bude věc dále řešit s TSMO. 
14. Autobusová zastávka MHD Droždínská zatáčka - p. Stejskal informoval KMČ o proběhlém místním šetření



na zastávce MHD Droždínská zatáčka směr Samotíšky, kde se řešila problematika s vystavěnou zdí a stavem
zastávky po opravě. 
15. Územní plán - KMČ řešila problematiku týkající se možných změn úzmeního plánu a chystanou aktualizaci

05.1 Došlá pošta/došlá elektronická pošta

1. Info k napojení na komunikaci č.p. 272/2 - p. Macková žádá o informaci k možnosti napojení/pokračování
výstavby komunikace na parc. č. 272/2 dle platného ÚP SMOl. Dotaz ke smlouvě s vlastníky. KMČ nemůže
zasahovat do soukromých pozemků. KMČ nemá žádné smlouvy s vlastníky a není to v její kompetenci . 
2. Dotaz na opravu kříže v lokalitě V Rozdílech - p. Dostál zaslal žádost, ve které se obrací s dotazem týkajícím
se možnosti opravení kříže u lesa. Na dotaz již dříve KMČ odpovídala e-mailovou adresou kmc02@olomouc.eu,
KMČ se snaží najít vlastníka pozemku a hledá možnosti jak kříž v lese opravit. Jedná se o poslední drobnou
památku na území k. ú. Droždín, která ještě nebyla zrestaurována za posledních 5 let. 
3. Požadavky KMČ z rozpočtu roku 2022 - KMČ obdržela od MMOl žádost o vyplnění tabulek s požadavky na
opravy a rekonstrukce pro rok 2022 z rozpočtu KMČ 150 000tis. - opravy, 300 000tis. - estetizace, 130 000ti. -
údržba, opravy, služby, 1 000tis. - občerstvení. V současné době KMČ projednává všechny požadavky občanů
a upravuje plán jednotlivých položek, které má KMČ naceněné vč. řešení dlouhodobých požadavků na opravy. 
4. Změny v MHD od 24. 1. 2022 - KMČ obdržela informace k úpravě MHD v Olomouci z důvodu personálních
problémů. Jízdní řády linek, kterých se změna týká, jsou uveřejněny ve vývěsce v ulici Gagarinova. Bližší
informace jsou také k dispozici na www.dpmo.cz. 
5. Zimní údržba - KMČ obdržela informace týkající se zimní údržby. Více informací v bodu ,,Kontrola stávajích
požadavků a minulých zápisů. 
6. Odřený plot - KMČ obdržela stížnost od pí Zedníkové na zimní údržbu, kdy dle sdělení došlo k poškození
plotu čisticí technikou.
7. Dětské hřiště - p. Jeřábek vznesl dotaz, kde může nahlédnout do projektové dokumentace na dětské hřiště.
Projekt lze zhlédnout na odboru investit na MMOl, ulice Hynaisova, budova Namiro.  
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

KMČ v posledním  období neobdržela žádnou žádost k posouzení od odborů MMOl. 

07 Nové požadavky

1 Odstranění staveb

KMČ žádá odstranění zdi v ulici Na Příhonu a boudy v ulici Elišky Junkové, obě stavby se nacházejí na
městských pozemcích a narušují ať už dopravně či esteticky veřejné prostranství. 

2 Černá skládky Dolní Úlehla

KMČ žádá odstranění černé skládky za hřištěm v ulici Dolní Úlehla a žádá MPO o prošetření a případně
dohledání pachatele, který černou skládku vytváří. 

3 Požadavek na zabezpečení městského pozemku parc. č. 881 a 880 travnatý porost

KMČ žádá o zabezpečení pozemku a řešení situace kolem potoku Adamovka a ochranného pásma vodního
toku. 

4 Pozvánka pro zástupce MMOl odbor majetkoprávní

KMČ zve zástupce MMOl odboru majetkoprávního, aby na místě samém prověřil a provedl místní šetření dle
požadavků KMČ týkajících se veřejných prostranství. 

5 Nové mapy MČ Droždín

KMČ požaduje vytisknutí nové mapy do místnosti KMČ a detašovaného pracoviště MMOl v Droždíně, dále
zajištění map pro místní šetření v menší velikosti a elektronickou mapu pro členy KMČ. 

6 Požadavek na opravu krajské komunikace v ulici U Cihelny



KMČ žádá provedení opravy vozovky v ulici U Cihelny, ke které došlo v loňském roce. Silnice je v místě opět
zvlněná. 

7 Požadavek na prověření stromu - bříza v ulici U Cihelny

KMČ žádá prověření stromu v ulici U Cihelny, bříza se nachází v blízkosti zastávky MHD směr Bukovany. 

8 Referendum - okružní křižovatka

KMČ žádá zaslání informací a ověření možností k uspořádání referenda v Droždíně k realizaci kruhového
objezdu v ulici U Cihelny, Pplk. Sochora, Gagarinova. 

9 Chybějící přechody pro chodce - požadavek na vytvoření přechodů

KMČ žádá, aby byloa co nejdříve řešena problematika s chybějícími přechody v ulici Horní Úlehla, U Cihelny a
Vítězství. Dochází k ohrožení chodců, kteří každodenně musí komunikace přecházet. KMČ žádá o přechody
každoročně a situace s narůstající dopravou a její hustotou vedou ke stále častějšímu ohrožení osob
přecházejících přes komunikaci. 

08 Obecné informace

Jednání bylo ukončeno v 19:35 hodin. 

08.1 Závěr

Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a pozval přítomné na příští řádné veřejné jednání KMČ,
které proběhne 14. 3. 2022 od 16:30 hodin v areálu MŠ Droždín, v místnosti detašovaného pracoviště a KMČ na
ulici Gagarinova 17a. 

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Zapsal/a:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Ověřil/a:
Mgr. Jana Šišková


