
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 5 / 2022 02. 05. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: p. Josef Běhal

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

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

Komise městské části projednala program schůze a schvaluje program jednání. 
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Zástupci MPO, PČR se jednání na květnové schůzi nezúčastnili dle zaslaného harmonogramu. Věci řešeny
operativně e-mailem či telefonicky. 
Usnesení:

KMČ požaduje umístění hlídek MPO v některých dnech k přechodům pro chodce, v době kdy děti chodí do
školy. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

03 Vystoupení hostů

p. Běhal -  poděkoval KMČ za organizaci a realizaci Droždínských hodů - kladně ohodnotil doprovodný program
a společné setkání občanů Droždína v areálu MŠ

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Umístění odpadkového koše v chatové oblasti Myslivecká - Dvorského - Předáno
Doplnění dopravních zrcadel v ulici Myslivecká, Vítězství - Předáno
Průjezd zakázán - do ulice Myslivecká ze zastávky MHD č. 11 Droždínská zatáčka - Předáno
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 - Před uzavřením
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 - Vyřešené
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 - Vyřešené
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 -
Vyřešené
Zápis č. 3/2022 ze dne 07. 03. 2022: rozhlas v ulici Na Kopci - Vyřešené

05 Projednávané záležitosti

1. Workoutové hřiště - bude zařazeno do požadavků v následujících letech z důvodu řešení úprav hřišť na
území města, která jsou v havarijním stavu (OMZOH, Ing. Marušková, Ph. D); KMČ zajistí 2 cvičící stroje, které
budou naistalovány nad dětské hřšitě v letošním roce. 
2. Projednávání zpřístupnění hřišť pro veřejnost v areálu MŠ a ZŠ Droždín - hřiště v areálu MŠ lze otevřít pro
veřejnost po skončení provozu MŠ, tj. od 16.30 hodin, v areálu bude ustanoven správce, na jehož odměnu a
údržbu hřiště obdrží MŠ finanční prostředky v rámci provozního rozpočtu (Mgr. Kolisko); venkovní hřiště u ZŠ
nelze otevřít veřejnosti z důvodu nevyhovujícího povrchu pro sportování a nutnosti umístění mobilního
sociálního zařízení, vyhrazení prostoru pro správce hřiště není vhodné, ani možné (Mgr. Konečná). KMČ ve věci
bude dále jednat. Ing. Hainc projedná návrh KMČ na jednání Rady města Olomouce na zakoupení umělého
povrchu na hřiště (cena cca. 170 000,-) na hřiště v areálu ZŠ, tak aby bylo zpřístupněno veřejnosti. Věc bude
dále řešena i se ZŠ.
3. Informování o odstranění betonových sloupků v ulici Akátova - KMČ nechá odstranit betonové sloupky v ulici
Akátová. 
4. Cyklistická stezka Samotišky - Droždín - Bystrovany - rozdělení na 2 etapy; 1. etapa od Bystrovan do
Droždína - ukončená na parcele cca 290/9 - podpis dodatku a jeho schválení, následné vysoutěžení projektanta
PD, 2. etapa z Doždína do Samotišek - možné řešit po vyrovnání majetkoprávních vztahů v k. ú. Samotíšky.
Řeší obec Samotíšky ve své části území.
5. Přechody pro chodce Horní Úlehla/ U Cihelny - zpracování investičního záměru na zklidnění celé ulice Horní
Úlehla včetně umístění přechodů pro chodce; v ulici U Cihelny lze přechod pro chodce realizovat bez
investičního záměru (Ing. Luňáček). K ulici Horní Úlehla proběhne veřejné projednání s občany na podzim
2022.  Dne 25. 4. 2022 proběhlo místní šetření v ulici U Cihelny za účasti zástupců MMOl p. Holý, p. Ing. Klevar,
za KMČ Ing. Hainc - řešení chybějícího přechodu pro chodce. V lednu 2023 příprava a realizace projektové
dokumentace a vyřízení stavebního povolení. 
6. Kruhový objezd-okružní křižovatka - dle požadavků občanů KMČ zjiš´tovala současný stav situace kolem
křižovatky ulici Gagarinova/U Cihelny/Pplk. Sochora. Čeká se na vyřešení odvolání proti stavebnímu povolení.
7. Informování o stavebním záměru rekonstrukce komunikace v lokalitě ulic Jesenická, Na příhonu a Myslivecká
- viz koordinační situace stavby - jedná se o rekonstrukci komunikace na křižovatce ulice Jesenická a na
Příhonu. 
8. Umístění rozhlasu v ulici Na kopci - bude realizováno v příštím roce (28 tis. Kč). Nyní probíhá oprava
rozhlasu. KMČ zjistí do příštího jednání současnou situaci a termín, kdy dojde k odstranění starého rozhlasu v
letošním roce. 
9. Nacenění odstranění černé skládky za hřištěm SK Droždín - odstranění skládky bez toxických vlivů - 37 tis.
Kč, odstranění skládky pokud bude skládka kontaminovaná 66 ti. Kč.
10. Oprava střechy ZŠ Droždín - z důvodu odstoupení firmy, která měla opravu realizovat, se oprava přesouvá
na pozdější termín. KMČ věc bude dále ve spolupráci se ZŠ řešit. 
11. řešení černých skládek a záborů, odkupu pozemků
12. Veřejné jednání Komplexní pozemkové úpravy v okolí Droždína - nástroj rozvoje venkovské krajiny 5. 5.
2022 od 17:00 hodin ve společenském sále Hostince U Šišků. Zápis z veřejného projednání v bodech bude
součástí přílohy tohoto zápisu. 
13. Veselice pro jubilanty - KMČ srdečně zve všechny jubilanty za poslední 4 roky a jejich doprovod na setkání
jubilantů, které KMČ pořádá v areálu MŠ od 16:00 hodin. V případě nepříznivého počasí se setkání uskuteční
na sále v Hostinci U Šišků. Pozvánky jubilanté obdrží do svých poštovních schránek. 
14. Droždínské hody 2022 - Ing. Hainc zhodnotil průběh hodů a poděkoval za účast a pomoc při letošních
hodech. 
15. Připravovaná publikace o Droždíně - KMČ řešila přípravy publikace a jednotlivé kroky, které jsou potřeba
řešit. 
16. Výdaje - 1500 Kč - věnce na výročí konce 2. sv. války v Droždíně, čištění přítoku rybníka - 1950 Kč a 4780
Kč, 14 000 Kč - dechová hudba-hodový průvod, topení na detašované pracoviště a místnost klubu seniorů -



1200 Kč. Tisk na hody 4500 Kč, plachty, pozvánky, 5000 Kč, odstranění sloupků v ulici Akátová 5000 Kč. 
17. Pietní akt k ukonční 2 světové války v Droždíně - proběhne 5.5.2022 u pomníků na ulici Gagarinova v 16:00
hodin. 

05.1 Došlá pošta/došlá elektronická pošta

1. Pozvánka na teneční veselici pro seniory v Olomouci dne 31.5.2022
2. Zaslání plánu prací TSMO na květen 2022 v Droždíně
3. Chybějící oplocení kolem dětského hřiště - zrealizováno - požadavek KMČ
4. Omluva z účasti p. hejtmana Olomouckého kraje na Droždínských hodech 2022
5. Vyjádření MPO na monitorování stanoviště odpadových nádob 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Žádost o odkoupení části pozemku (70m2) parc. č. 515 manželů Schneiderových - KMČ čeká na zpracování
investičního záměru (studie ulice Horní Úlehla) ke zklidnění ulice Horní Úlehla, poté se její členové vyjádří
Usnesení:

KMČ hlasováním per rollam navrhuje s žádostí a vyjádřením se k žádosti o odkup části pozemku parc. č. 515
počkat do doby než bude zpracován záměr a studie ulice Horní Úlehla, která by měla být vypracována na
podzim 2022. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

07 Nové požadavky

1 Prověření vjezdů na pozemky

KMČ žádá prověření vjezdů k pozemků přes veřejnou zeleň

2 Požadavek na obnovu značení ulic

KMČ žádá obnovení značení ulic, některé značení je zastaralé, zrezlé, špatně čitelné, u realizace nových fasád
domů dochází k jejich odinstalování a vzhledem k jejich stavu žádáme o nové. 

3 Požadavek na dopuštění a provzdušnění vody v rybníku

KMČ žádá o dopuštění či dočerpání vody do vodní nádrže (rybníka) v Droždíně, vlivem suchého počasí dochází
k velkému odparu vody. KMČ nechala přítoky pročistit odbornou firmou, ale vody v potoce je vlivem sucha málo.
Vzhledem k velkému množství ryb v rybníce prosíme o možné dočerpání či přečerpáni vody, která by rybník
zároveň provzdušnila. 

4 Požadavek na dokončení úprav terénu kolem dětského hřiště a chodníku

KMČ opětovně žádá dokončení úprav zeminy v okolí dětského hřiště a dokončení chodníku k dětskému hřišti. 

08 Obecné informace

Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin. 

08.1 Závěr

Předseda KMČ poděkoval vščem přítomným za účast a pozval přítomné na příští řádné veřejné jednání KMČ,
které proběhne 13. 6. 2022 od 16:30 hodin v areálu MŠ Droždín, v místnosti detašovaného pracoviště a KMČ na
ulici Gagarinova 17a. 



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 16. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Zapsal/a:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Ověřil/a:
Mgr. Jana Šišková


