
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 3 / 2022 07. 03. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Ing. Josef Běhal

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

1. schválení programu schůze
2. vystoupení hostů
3. kontrola stávajících požadavků
4. projednávané záležitosti 
5. nové požadavky
6. 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.

03 Vystoupení hostů

p. Běhal vznesl dotaz na příjem městu za obyvatele Droždína, dále se zajímal o posun v jednání na zřízení
kulturního a sportovního centra pro možnosti využívání a scházení se obyvatel Droždína; zeptal se na plány s
Gregorákem a opravu chodníku v ulici U Cihelny

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Odstranění staveb - V realizaci
Černá skládky Dolní Úlehla - Před uzavřením
Požadavek na zabezpečení městského pozemku parc. č. 881 a 880 travnatý porost - V realizaci
Pozvánka pro zástupce MMOl odbor majetkoprávní - V realizaci
Nové mapy MČ Droždín - Před uzavřením
Požadavek na opravu krajské komunikace v ulici U Cihelny - Před uzavřením
Požadavek na prověření stromu - bříza v ulici U Cihelny - Předáno
Referendum - okružní křižovatka - Před uzavřením
Chybějící přechody pro chodce - požadavek na vytvoření přechodů - Před uzavřením
Starší požadavky
Zápis č. 52/2021 ze dne 06. 12. 2021: Kontejnerové stání na nádoby pro tříděný odpad v ulici Pplk. Sochora - V
realizaci
Zápis č. 52/2021 ze dne 06. 12. 2021: Dodání dalších nádob na oleje - V realizaci
Zápis č. 52/2021 ze dne 06. 12. 2021: Požadavek na MPO na jednání KMČ - Před uzavřením
Zápis č. 52/2021 ze dne 06. 12. 2021: Požadavek na vyhodnocení zimní údržby - Vyřešené
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Svoz papíru a plastů - V realizaci
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Oprava komunikací - Před uzavřením



Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Prověření plochy pro umístění dětského hřiště či herních prvků - V realizaci
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Nové pískoviště a herní prvky - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Nové pískoviště a herní prvky - V realizaci
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Zimní údržba - Před uzavřením
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Oprava lavičky zastávka MHD U Cihelny směr Bystrovany - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

informování o rekonstrukci dětského hřiště - zastupitelstvo města seznámilo KMČ se situací s firmou, která
provádí betonování ploch, že není schopna dodržet termíny, a proto si KMČ má zajistit vlastní firmu, která práce
dokončí
informování o aktuálním počtu obyvatel Droždína - 1294
seznámení se situací zkultivování místa v přilehlých oblastech Gregoráku - město souhlasí s odkupem prostoru
pro vybudování fitness stezek a venkovního zázemí pro sportovní využití, ale vyjádřilo problém se stávajícím
rybníkem a nutností celkového odbahnění; je potřeba místo zkultivovat jako veřejnou zeleň a zajistit pravidelnou
údržbu ( v plánech města stále zavedeno vybudování sportovní haly; obyvatelé Gregoráku nesouhlasí s
odkupem a chtějí si prostor pronajmout a starat se o něj
zveřejnění Studie návsí na internetu pí Křenkovou
seznámení s naceněním oprav chodníků a žulových kostek na vytipovaných místech Droždína - KMČ má na
opravy přidělenou částku 150 tis. Kč 
další informace o výstavbě kruhového objezdu - i nadále se bude řešit mezi jednotlivými složkami řízení, protože
se komise architektů vyjádřila negativně k vybudování kruhového objezdu - KMČ požaduje písemné vyjádření
od architektů, proč se k dané problematice vyjadřují zpětně a co ji k tomu vede; KMČ se striktně distancuje od
nařčení, že prosazuje při řešení situace bezpečnosti obyvatel na problematické křižovatce U Cihelny - pplk.
Sochora -  Gagarinova jedině vybudování kruhového objezdu - všem členům KMČ Droždín byla předložena
pouze varianta kruhového objezdu (tuto variantu schvaluje dopravní policie) a tu také připomínkovala;
požadavek některých občanů na uspořádání refenda o kruhovém objezdu byl předán právnímu oddělení
informování o demontáži starých rozhlasových sloupů a rozhlasů TSMO; v řešení i návrh na odstranění všech
sloupů el. vedení v Droždíně
řešení kontejnerů na ul. pplk Sochora - návrh na přemístění nádob na oleje, obalů od mléka aj. a pro oblečení k
obchodu Coop; ponechání kontejnerů na plasty, papír a sklo pod kamerovým systémem
upozornění na černou skládku za areálem sportovního klubu - řešeno městskou policií
informování o zhotovení dopravního značení pro stání aut u obchodu a pod rybníkem; umístění stojanů na kola

05.1 došlá pošta/došlá elektronická pošta

1. odsouhlasená cenová nabídka za služby k ukazatelům rychlosti pro KMČ
2. vyjádření k požadavku na vytisknutí nové mapy do místnosti KMČ, zajištění map pro místní šetření a
elektronickou mapu pro členy KMČ
3. oznámení o změnách autobusových linek 16, 50, 51 z důvodu stavby tramvajové trati
4. žádost o uzavření požadavků KMČ na Městskou policii Olomouc
5. MMOL - sdělení o odstranění starých místních rozhlasů včetně sloupů
6. odpověď p. Špičky z Machovský s.r.o. na polepy zastávek - upřesnění realizace
7. dotaz na možnost vykonání povinné praxe v oboru veřejnosprávní činnosti
8. p. Zajíček - důrazné vyjádření nesouhlasu s instalací kamer u kontejnerů, stížnost na neinformovanost a
liknavost ve vyřizování  - demontáž starého rozhlasu; požadavek na stálou opravu veřejného osvětlení v ulici H.
Úlehla
9. MMOL - informace o akci ukliďme Česko
10. ing. A. Šiška - žádost o zabezpečení posouzení stavu vzrostlých stromů v ulici V Rynkách
11. nabídky firmy Hřiště v cajku a Onyx wood
12. p. Nosek - žádost o zasílání zápisů z jednání KMČ
13. p. P. Kubíčk - žádost o ukončení zimní údržby již u hřiště; zajištění opravy pouliční lampy v ul. D. Úlehla 
14. ing. P. Spurný - dotaz na Svoz odpadů
15. ing. L. Macková - dotaz na možnost napojení či pokračování výstavby komunikace na p. č. 272/2
16. p. Pešata - prosba o doplnění č. parcel, na kterých budou umístěny stojany na kola, lavičky aj.
 
 
 
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

KMČ neobdržela žádnou žádost k posouzení



07 Nové požadavky

1 rozhlas v ulici Na Kopci

obyvatelé ulice Na Kopci neslyší hlášení místního rozhlasu - je třeba prověřit a zjednat nápravu

08 Obecné informace

1. 4. od 15h Ukliďme Česko, ukliďme Droždín - sraz všech dobrovolníků u hasičské zbrojnice
17. 4. - plánování Droždínských hodů - tvorba programu a zajištění hladkého průběhu při průvodu občanů
Droždína do baziliky na Sv. Kopečku
 
Jednání bylo ukončeno v 19h. Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na příští řádné
veřejné jednání KMČ dne 4. 4. 2022 od 16.30h v místnosti detašovaného pracoviště KMČ v areálu MŠ
Gagarinova.

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 3 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Zapsal/a:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Ověřil/a:
Mgr. Jana Šišková


