
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 6 / 2022 13. 06. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: p. Koutný, pí Bergmannová, pí Ženožičková, p. Běhal, p. Pražák, p. Černý, p. Prášil, p.
Obenaus, p. Bednář, p. Zvěřina, p. Krejčí

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. Projednávané 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: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Zástupce MPO p. Koutný vyslechl a zaznamenal si problémy občanů zejména s nesprávným parkováním a
blokováním průjezdu. Zvýášeným provozem nákladních automobilů v obci a vyjádřil se k nim. Řešení nejsou
nejrychlejší a účinná, je třeba nahlásit aktuální problém na MPO. 

03 Vystoupení hostů

pí Bergmannová - upozornila na nesprávné parkování aut a blokování vjezdu v ulici Na Kopci,  dále požádala o
řešení zvýšené prašnosti a informovala se o posouzení prodeje pozemku v žádosti jí zaslané; vznesla
požadavek na rozhlas v ulici Na Kopci
pí Ženožičková - vyjádřila nespokojenost s prací pracovníka TSMO - nedostatečná údržba oproti dřívější době,
se zvýšeným hlukem v ulici U cihelny a zajímala se o posun v budování cyklostezky a odstranění starých
sloupů 
p. Běhal - požádal o prověření poklopu v ulici U cihelny a vracení popelnic při svozu odpadu na původní místo
p. Pražák - upozornil na havarijní stav mostu vedoucího nad železnicí v Bystrovanech a také na silnici vedoucí z
Droždína do Bystrovan; požádal o posun v jednání na vybudování kruhového objezdu; zajímal se o údržbu ulic
Bukovanská a K Dolečku

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Prověření vjezdů na pozemky - Předáno
Požadavek na obnovu značení ulic - Před uzavřením
Požadavek na dopuštění a provzdušnění vody v rybníku - Vyřešené
Požadavek na dokončení úprav terénu kolem dětského hřiště a chodníku - 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
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Umístění odpadkového koše v chatové oblasti Myslivecká - Dvorského - V
realizaci
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Doplnění dopravních zrcadel v ulici Myslivecká, Vítězství - Vyřešené
Zápis č. 4/2022 ze dne 04. 04. 2022: Průjezd zakázán - do ulice Myslivecká ze zastávky MHD č. 11 Droždínská
zatáčka - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

1. Nový mobiliář -  informování o dokončení instalace stojanů na jízdní kola
2. TSMO, údržba - pravidelně střídají pracovníky na údržbu - v Droždíně dochází zástupce TSMO 2x týdně
3. MPO - schválen nákup mobilního měřiče na mobilní měření rychlosti jízdy - častější kontroly
4. Odstranění starých sloupů rozhlasu - odstranění starých a nepotřebných sloupů bude realizováno do konce
podzimu
5. cyklostezka  - schválen dodatek ke smlouvě na zastupitelstvi města Olomouce - 1. etapa - Droždín -
Bystrovany - projektová příprava, jednání k 2. etapě do Samotíšek, v jednání výkupy pozemků a samotná
realizace
6. vybudování přechodu pro chodce v ulici U cihelny - investiční záměr nad 2 mil. Kč, bude řešeno dle domluvy s
MMOl v lednu 2023
7.Ořezaný strom -  podání podnětu na prošetření ořezu ořechu v ulici U Kříže
8. dětské hřiště - KMČ zakoupila 2 svičící stroje pro dorost a dospělé, které budou umístěny v blízkosti hřiště.
Nyní v řešení dokončení chodníku a řešení vybudování domku pro potřeby SDH Droždín. Dále v jednání
zpřístupnění dětského hřiště v areálu MŠ a ZŠ Droždín. 
9. Upozornění na padající zeď - upozornění na nahýbání domu a padající střechu v ulici Vítězství
10. řešení nákupu dopravních zrcadel - v pravomoci PČR - schválení nákupu nového zrcadla v ul. Myslivecká
11.Setkání členů KMČ Sv. Kopeček, Radíkov, Droždín - projednávání možností parkování u hřbitova na Sv.
Kopečku - předložen návrh na vybudování 4 parkovacích míst (3+1 pro invalidy) a řešení změn dopravního
značení - stání bude umožněno na určitou omezenou dobu; řešen vjezd na Sadové nám. ke kostelu a možnosti
parkování aut před ZŠ Dvorského 
12. Informace o jednání na Radě města Olomouce - Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém jednání s Radou
města Olomouce, kde bylo řešeno: přechody pro chodce, opravy chodníků, dětské hřiště, zpřístupnění hřišť,
oprava střechy školy, cyklostezka, doprava. 
13. Nový povrch na hřiště do ZŠ Droždín - Ing. Hainc řeší naceněnění hřšitě, dále řešeno s Radou města
Olomouce, bude konzultováno se ZŠ Droždín
14. Házenkářský oddíl SK Droždín oznamuje, že na svém asfaltovém hřišti (Dolní Úlehla 291/27( instaloval
basketbalový koš, který je možné bezplatně využít širokou veřejností  v rámci volnočasových aktivit. 
15. Veselice pro jubilanty a seniory - proběhne v úterý 14. 6. 2022 od 16:00 hodin v areálu MŠ Droždín. KMČ
srdečně zve všechny seniory a jubilanty. 
 

05.1 Došlá pošta/došlá elektronická pošta

1. oprava křižovatky ulic jesenická a Na Příhonu - zápis z jednání ze dne 1. 6. 2022 (Ing. T. Tužín, projektant)



2. žádost o zaslání podkladů ze života obce za poslední 4 roky do magazínu Měníme Olomouc (Mgr. V.
Vežranovský)
3. zaslání výlukových a prázdninových jízdních řádů MHD; úpravy autobusové dopravy z důvodu opravy
komunikace mezi Nedvězím a Hněvotínem - od 15. 6. do 27. 7. omezení  provozu autobusových linek č. 24 a 28
4. cenová nabídka na kompletaci a osazení mobiliáře - 19500,- Kč
5. zaslání pozvánky na prezentaci Koncepce veřejných prostranství
6. pozvání na další jednání v rámci plánované akce "Cyklistická stezka samotišky - Droždín - Bystrovany" -
projednávání dalšího postupu po podpisu dodatku ke smlouvě o spolupráci a aktuální stav majetkoprávního
vypořádání s dotčenými vlastníky
7. zaslání tabulky umístění preventivních radarů ke dni 1. 6. 2022
8. zaslání přehledu plánovaných veřejných projednávání v červnu 2022
9. zaslání dotazu na postup při řešení neudržovaných pozemků v ulicích Na Padělkách, K Dolečku, Bukovanská
a okolí - na nezastavěných parcelách roste plevel a tráva

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

KMČ obdržela od MMOl odboru majetkopráního žádost o odkopení části pozemku (70m2) parc. č. 515 manželů
Schneiderových - KMČ čeká na zpracování investičního záměruz (studie ulice Horní Úleha) ke zklidnění ulice,
poté se její členové vjádří. Již řešeno v předchozím zápise z měsíce května 2022. 
 
Usnesení:

KMČ nesouhlasí v současné době s prodejem, 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 Horní Úlehla,
která by měla být vypracována na podzim 2022. 

Pro: 0 Proti: 6 Zdržel se: 3

07 Nové požadavky

1 Prověření ořezu stromů v ulic U Kříže

KMČ požaduje prošetření ořezu ořechu v ulici U Kříže dle informací občanů. 

2 Stav mostu u Bystrovan

KMČ žádá zjištění situace kolem opravy mostu nad železniční tratí v Bystrovanech a podání informace o
případné opravě či stavu mostu. 

3 Oprava komunikace u kanálu

Požadavek na opravu komunikace u kanálu ulice Jesenická spodní část u křižovatky s ulicí Vítězství. 

4 Požadavek na pročištění kanálů a vpustí

KMČ požaduje pročištění ucpaných kanálů v ulici Gagarinova, Horní Úlehla, U Cihelny a horské vpustě v ulici
Horní Úlehla, Myslivecká, Jesenická, Na Příhonu, U Cihelny.

5 Odstranění sběrného místa pro chataře v ulici Jesenická

Požadavek na odstranění místa pro ukládání odpadu. Místo zneužívají někteří občané, kteří místo do sběrového
dvoru jedou do ulice Jesenická, kde odpad vyhodí. 

08 Obecné informace

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. 
08.1 ZávěrPředseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a pozval přítomné na příští řádné veřejné
jednání KMČ, které proběhne 11. 7. 2022 od 16:30 hodin v areálu MŠ Droždín, v místnosti detašovaného
pracoviště a KMČ na ulici Gagarinova 17a. 



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 6 / 2022

Datum schválení zápisu: 29. 06. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Zapsal/a:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Ověřil/a:
Mgr. Jana Šišková


