
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 4 / 2022 04. 04. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: p. Jan Langr (vedoucí odboru ochrany obyvatel MMOl), p. Tomáš David (MMOl - odbor
ochrany), pí Eva Kolářová (náměstkyně primátora SMOl), 
p. Zbyněk Spáčil, p. Tomáš Tichý (zástupci SDH Droždín), p. Koutný, 
p. Miroslav Suchánek (Městská policie Olomouc), p. Josef Běhal

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

1. Schválení programu shůze
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
Usnesení:

KMČ souhlasí a schvaluje program schůze. 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

1. Řešení odkládání tříděného odpadu mimo kontejnery obyvateli z jiných MČ Olomouce, případně úplně
odjinud.
2. Vznesen dotaz na zveřejňování dat z radarů.
3. Parkování na nepovolených místech - problematika s průjezdem vozidel, stání na trávě a na chodnících, na
polích a loukách. 
4. Řešení volně pobíhajících psů po lese. (již došlo k pokousání dítěte)
5. Bezpečnost kolem školy a na přechodech pro chodce. 
6. Požadavek na dohled při Droždínských hodech 2022.
 

03 Vystoupení hostů

1. pí Kolářová, p. Langr, p. David, p. Tichý - společné jednání s členy KMČ od 16:00 hodin do 16:45 hodin k
problematice dětského hřiště a dokončení stavby SDH Droždín a úprava hasičského plácku. 
2. p. Běhal - dotaz na opravu chodníku v ulici U Cihelny - v řešení je požadavek pro vybudování přechodu pro
chodce u zastávky MHD směr Bystrovany. Informace o stavu požadavku budou zveřejněny v dalším zápise
KMČ. Dále vznesl dotaz ke kruhovému objezdu a řešení na komisi pro architekturu. 
3. p. Spáčil - dotaz na stav cyklostezky - v letošním roce probíhá příprava a realizace projektové dokumentace v
trase Droždín - Bystrovany. Trasa Samotíšky - Droždín - v současné situaci závisí na rozhodnutí a jednání obce
Samotíšky s vlastníky a řešení tamní situace na k. ú. Samotíšky. Cyklostezka rozdělena na dvě etapy 1. Droždín
- Bystrovany, 2. Samotíšky - Droždín. KMČ chce zahájení výkupu pozemků v trase Droždín - Bystrovany.
Požadavek na efektivnější strojní čištění, připomínka ke znečištěné komunikaci u Bystrovan vlivem stavby. KMČ
věc řešila v minulém měsíci. Občané mají právo zavolat PČR 158 a věc nahlásit. 



04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
rozhlas v ulici Na Kopci - V realizaci
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 - Vyřešené
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 - Vyřešené
Zápis č. 1/2022 ze dne 03. 01. 2022: Oprava lavičky zastávka MHD U Cihelny směr Bystrovany - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Odstranění staveb - V realizaci
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Černá skládky Dolní Úlehla - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Požadavek na zabezpečení městského pozemku parc. č. 881 a 880
travnatý porost - V realizaci
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Pozvánka pro zástupce MMOl odbor majetkoprávní - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Nové mapy MČ Droždín - Před uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Požadavek na opravu krajské komunikace v ulici U Cihelny - Před
uzavřením
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Požadavek na prověření stromu - bříza v ulici U Cihelny - Předáno
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Referendum - okružní křižovatka - Vyřešené
Zápis č. 2/2022 ze dne 07. 02. 2022: Chybějící přechody pro chodce - požadavek na vytvoření přechodů - Před
uzavřením

05 Projednávané záležitosti

1. Dětské hřiště - proběhlo jednání  ještě před zahájením jednání KMČ od 16:00 hodin za účasti zástupců MMOl
a pracovníků odboru ochrany MMOl, nezúčastnil se nikdo z odboru zeleně MMOl. KMČ již delší dobu řeší
současný stav dětského hřiště, kde není dokončena plocha pro příchod a přístřešek s domkem pro SDH
Droždín. Po jednání KMČ se obě strany dohodly na rozšíření prostoru na západní straně o chodník,  prověření a
odebrání části valu u houpačky (modelace terénu v nejužším místě) z důvodu závodních ploch pro SDH
Droždín; vrácení terénu do původního stavu, úpravě drenáže, srovnání a zatravnění. Byl vznesen požadavek na
dodání 4 laviček na vydlážděnou plochu. SDH Droždín vznesl dotaz na možnost vytvoření přírodních schodů ve
valu, na zabezpečení nebezpečných míst - oplocení kolem stavby, umístění informační tabule o stavu stavby,
snížení obrubníků ze strany E. Junkové pro nájezd techniky, na umístění alespoň 1x WC a vytvoření paravan,
řešení umístění pítka či umyvadla a zastínění hřiště. KMČ dále řeší požadavky na dodělání workoutového hřiště,
vybudování pískoviště a dalšího prvku pro děti a cvičící stroje pro dorost a dospělé. Zajištění bezpečnosti
průvodu - SDH Droždín. 
2. Pozemkové úpravy - veřejné projednání - termín veřejného projednání se Státním pozemkovým úřadem
proběhne v novém termínu 5. 5. 2022 od 17:00 hodin ve společenském sále hostince U Šišků. KMČ zve
všechny spoluobčany, zvláště vlastníky nemovitostí (polí, luk, sadů, lesů), aby se dostavili k veřejné diskusi o
osvětě o možnosti pozemkových úprav v k. ú. Droždín.  Koncem dubna proběhne výjezdní zasedání KMČ do
obce Komárov k pozemkovým úpravám okolo tamní obce. 
3. Místní rozhlas - Ing. Hainc informoval o přípravách odstranění starého rozhlasu. KMČ dále řešila problematiku
s novým rozhlasem - v ulici Na Kopci chybí, některá místa jsou špatně slyšet. 
4. Místní šetření černých skládek a kontejnerového stání - Ing. Hainc informoval o proběhlém místním šetření s
p. Jasiňským s MMOl odboru odpadového hospodářství - řešily se černé skládky na ulici Dolní Úlehla, u
kontejnerů na ulici Pplk. Sochora, Vítězství a Jesenická. 
5. Místní šetření k přechodu pro chodce na ulici U Cihelny - dne 6. 4. 2022 proběhne místní šetření k požadavku
umístění přechodu pro chodce. 
6. Příprava studie na celkové řešení dopravní situace v ulici Horní Úlehla - během měsíce dubna 2022 bude
probíhat geodetické zaměření celé ulice pro přípravu projektové dokumentace an řešení dopraví situace v ulici
(požadavek na vytvoření přechodu pro chodce, zklidnění dopravy, zálivy, zeleň, parkování vozidel). KMČ chce
uspořádat na podzim 2022 veřejné projednání přípravy studie k ulici Horní Úlehla k připomínkování občanů. 
7. Výsadba stromů na veřejných prostranství - Ing. Hainc informoval KMČ o nabídce na možnost výsadby
stromů či sadů na veřejných prostranstvíhc. KMČ projedná věc s MMOl odborem zeleně. 
8. Studie návsi - je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města Olomouce www.olomouc.eu
nebo na www.drozdin.eu 
9. Instalace nového mobiliáře - v Droždíně proběhla další instalace nového mobiliáře (stojany na kola, lavičky,
stoly, výlepová plocha na plakáty pro spolky a organizace v Droždíně). Budou dodělány stojany u hasičky SDH
Droždín a u obchodu. Další věci v jednání. 



10. Akce ukliďme za humny, ukliďme Droždín - Ing. Hainc poděkoval všem za pomoc při úklidu Droždína.
11. Droždínské hody 2022 - uskuteční se 17. 4. 2022 v Droždíně. Ing. Hainc informoval o probíhajících
každodenních přípravách, řešení částečné uzavírky a dopravního značení, zabezpečení průvodu, příprava
programu v areálu MŠ Droždín, přípravy pozvánek a jejich roznos, informace v IC Olomouc, jednání s farností
Svatý Kopeček, výzdoba obce. Hodů se zúčastní také pracovník Vlastivědného muzea v Olomouci. Novinkou je
minifestival jídla ,,chutnej" Droždín. Zajištění bezpečnosti průvodu obstará SDH Droždín. 
12. Autobusové zastávky - Ing. Hainc informoval o zakoupení nových stojanů na knihy, květinové výzdoby
zastávky a výzdoby skel na Velikonoce. KMČ děkuje Mateřské škole Droždín za velikonoční výzdobu skel na
autobusových zastávkách. 
13. Jednání komise pro architekturu- Ing. Hainc informoval o proběhlém jednání komise pro architekturu, na
které byl zástupce KMČ pozván a  která se zabývala návrhem okružní křižovatky
14. Jednání Rady města Olomouce - dne 25. 4. 2022 proběhne jednání Rady města Olomouce, kde bude
přizván předseda KMČ s aktuálními a dlouhodobými záležitostmi, které KMČ Droždín řeší
 
 
 
 

05.1 Došlá pošta/došlá elektronická pošta

1. Požadavek na zasílání zápisů KMČ - KMČ obdržela požadavek od p. Vlašánka na zasílání zápisů
2. Výsledky z měření radarem v ulici Vítězství - KMČ obdržela od MPO tabulky s vyhodnocením rychlosti v ulici
Vítězství. KMČ tabulky zveřejní ve vývěsce u školy a na facebookové stránce KMČ Droždín. 
3. Počet obyvatel - KMČ obdržela od pí Kolářové - náměstky primátora SMOl - tabulku s počty obyvatel v
jednotlivých městských částech. Droždín má 1260 obyvatel. 
4. Výzva 10 000 kroků - KMČ obdržela výzvu k akci 10 000 kroků. Informace byly zveřejněny na facebooku
KMČ Droždín, kde tato akce má největší podporu. Jde o akci zaměřenou na zdravý pohyb občanů všech
věkových kategorií.
5. Plán prací TSMO - KMČ obdržela plán prací TSMO v MČ Droždín, tabulka je zveřejněna ve vývěsce na ulici
Gagarinova a na facebooku KMČ Droždín. 
6. Pronájem prostor - KMČ obdržela dotaz na prostory pro pronájem na společenské akce v Droždíně a okolí. 
7. Podklady - komplexní pozemkové úpravy - KMČ obdržela přípravné podklady k veřejnému projednání
pozemkových úprav, které se uskuteční 5. 5. 2022 v 17:00 hodin v Droždíně. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

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

07 Nové požadavky

1 Umístění odpadkového koše v chatové oblasti Myslivecká - Dvorského

KMČ dle požadavků občanů požaduje umístění koše na odpadky v lokalitě chatové oblasti Myslivecká -
Dvorského u nádoby na posypový materiál. KMČ místo upřesní. 

2 Doplnění dopravních zrcadel v ulici Myslivecká, Vítězství

KMČ vznesla požadavek na instalaci dvou zrcadel na již stávající sloupky s jedním zrcadlem. Dvě zrcadla zlepší
výhled a zabezpečí výjezd z ulice. 

3 Průjezd zakázán - do ulice Myslivecká ze zastávky MHD č. 11 Droždínská zatáčka

KMČ žádá prověření instalace dopravní značky "průjezd zakázán", která z místa zmizela při vjezdu do ulice
Myslivecká.

08 Obecné informace

Jednání bylo ukončeno v 18:50 hodin. 

08.1 Závěr



Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a pozval přítomné na příští řádné veřejné jednání KMČ,
které proběhne 2. 5. 2022 od 16:30 hodin v areálu MŠ Droždín, v místnosti detašovaného pracoviště a KMČ na
ulici Gagarinova 17a. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022

Datum schválení zápisu: 24. 04. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Zapsal/a:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Ověřil/a:
Mgr. Jana Šišková


