
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 7 / 2022 11. 07. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: p. Běhal

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

1. Schválení programu schůze 2. Vystoupení zástupců MPO, PČR3. Vystoupení hostů4. Kontrola požadavků z
minulých zápisů5. Projednávané záležitosti6. Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl7. Nové
požadavky8. Obecné informace 
Usnesení:

Usnesení:
Komise městské části projednala program schůze a schvaluje program jednání.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Na jednání KMČ Droždín nebyl přítomen zástupce PČR ani MPO v tomto měsíci. Požadavky budou zaslány a
předány na MPO. 

03 Vystoupení hostů

P. Běhal upozornil na zvýšení provozu nákladních automobilů v ulici U Cihelny. Informace bude předána MPO a
Policii ČR.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Prověření ořezu stromů v ulic U Kříže - Předáno
Stav mostu u Bystrovan - Předáno
Oprava komunikace u kanálu - Předáno
Požadavek na pročištění kanálů a vpustí - Předáno
Odstranění sběrného místa pro chataře v ulici Jesenická - Předáno
Starší požadavky
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
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Prověření vjezdů na pozemky - Předáno
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Požadavek na obnovu značení ulic - Před uzavřením
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Požadavek na dopuštění a provzdušnění vody v rybníku - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Požadavek na dokončení úprav terénu kolem dětského hřiště a chodníku -
V realizaci

05 Projednávané záležitosti

1. Zpřístupnění školního hřiště u ZŠ Droždín - odsouhlasen nákup mobilního povrchu a umístění na stávající
školní hřiště; schváleno zpřístupnění dětského hřiště v areálu MŠ, řešení správce areálu, který se bude o místo
starat a dohlížet na pořádek na dětském hřišti v areálu MŠ.
2. Cyklostezka Bystrovany - Samotišky - vyřešení výkupu pozemků z Droždína do Bystrovan - zadána tvorba
projektové dokumentace; směrem do Samotišek komplikuje situaci možná výstavba obchodu v k. ú. Samotíšky 
3. KMČ obdržela podnět na řešení situace v ulici Ke Stromkům - pravidelné plnění cizích popelnic obyvatelem
ulice přes zákaz dotčených obyvatel ulice - není v kompetenci KMČ, nutné se obrátit na občanskosprávní odbor
magistrátu města Olomouce 
4. Schválení odstranění klece na odpad v ulici Jesenická - sběrné místo pro část chatové oblasti. V současné
době v místě občané navážejí odpad, který patří do sběrového dvora, vytvářejí tak neustála černé skládky.  
5. Podání žádosti na pročištění všech kanálů a vpustí; prověření všech skládek a pokácených stromů 
6. Řešení vybudování chodníku u dětského hřiště v ulici E. Junkové - stále není chodník dokončen, řešené s
náměstkyní primátora pí Kolářovou- TSMO provedly nacenění chodníku, místa a odstavné plochy pro jízdní kola
- zhotovení během letních prázdnin; KMČ umístí 2 herní prvky, instalace bude provedena v září 2022; opětovné
projednávání přístřešku SDH Droždín s magistrátem města 
7. Údržba zeleně - projednávání s TSMO sečení ul. Akátova 2x ročně, ořez náletových dřevin v ul. Turečkova,
odstranění proschlých stromů (břízy, třešně) na D. Úlehlách; zavést do plánu sečení uličku z H. Úlehel směrem
do ul. Na Kopci
8.  Seznam pronajatý pozemků a aktualizace mapy MČ Droždín - opětovné podání žádosti na magistrát města
Ol. o seznam pronajatých pozemků v Droždíně a zaslání aktuální mapy Droždína
9. Kontejnerové stání na tříděný odpad - schválení investice na vybudování podloží a nákup klecového krytí na
kontejnery v ulici pplk. Sochora z programu estetizace
10. Místní rozlhas - urgence na prověření hlasitosti místního rozhlasu ve všech ulicích Droždína a možnosti
zasílání hlášení emailem, žádost na MMOl s tím, aby byly KMČ zasílány všechny druhy hlášení, tak aby mohla
občany informovat na Facebooku či e-mailu a webu.
11. Příprava místního šetření - provedení místního šetření za účasti zástupců dotčených odborů magistrátu (pí
Labounková aj.) se členy komise na problematických místech Droždína - ul. D. Úlehla - nájezd k RD., ul. H.
Úlehla - vybudované parkovací místa, výstavba přístřešku; vybudování parkovacích míst a chodníku se
schodkem v ulici U Prachárny na pozemcích města Olomouce; řešení nelegálních ořezů stromů v ul. U Cihelny
a K Dolečku; zřizování černých skládek - sjezd ze Sv. Kopečka do Droždína v zatáčce 
12. Problematika s opěrnou zdí -  informování o aktuální situaci se zastávkou Droždínská zatáčka směrem do
Olomouce - špatné zbudování opěrné zdi, reklamace
13. Studie Horní Úlehla - první seznámení členů KMČ s návrhy studie, která řeší ulici H. Úlehla s projektantem
p. Doležalem proběhne dne 12. 7. 2022. Občané budou s variantami studie seznámeni, KMČ požaduje, aby si
dotčení občané mohli studii připomínkovat a byly se vším seznámeni. Stude řeší dopravu, nové chodníky,
přechody pro chodce, křižovatku u ulice Vítězství, návrh na výsatbu nové zeleně, parkovací stání pro rezidenty
ulice Horní Úlehla. 

05.1 Došlá pošta/došlá elektronická pošta

informace magistrátu města Olomouce o činnosti KMČ 2 s blížícími se komunálními volbami - komise zanikne
dnem zvolení nové rady města nejpozději 25 dnů od ukončení voleb, nejpozději tedy 19. 10. 2022
zaslání zápisu z jednání o cyklostezce Samotišky - Droždín - Bystrovany
oznámení o výluce tramvajového provozu Náměstí Hrdinů - Okresní soud od 11. 7. do 14. 8. 2022
sdělení usnesení Zastupitelstva města Olomouce na žádosti o prodej, koupi či směnu pozemků

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Žádost na odprodej pozemku u rybníka při ul. V Rynkách parc. č. 7 ostatní plocha o výměře 244m2 v k. ú.
Droždín. 
 
Usnesení:



prodej nebyl schválen z důvodu využití pozemku k účelům schváleným ve Studii návsi
Pro: 2 Proti: 5 Zdržel se: 2

07 Nové požadavky

1 Požadavek na místní šetření

Místní šetření s pracovníky MMOl - problematická místa, nelegální zástavba a ořezy stromů, střešní svody,
sečení.

2 Místní rozhlas

Prověření funkčnosti a hlasitosti místního rozhlasu v celé obci.

3 Aktuální mapa

Požadavek na zaslání aktuální mapy Droždína do místnosti KMČ + elektronickou verzi a verzi pro místní
šetření. 

4 Informace k pronajatým pozemkům ve vlastnictví SMOl

Požadavek na zaslání seznamu pronajatých pozemků v obci Droždín ve vlastnictví SMOl. 

08 Obecné informace

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a pozval přítomné
na příští řádné veřejnéjednání KMČ, které proběhne 12. 9. 2022 od 16:30 hodin v areálu MŠ Droždín, v
místnosti detašovaného pracoviště a KMČ na ulici Gagarinova 17a. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 7 / 2022

Datum schválení zápisu: 30. 07. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Zapsal/a:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Ověřil/a:
Mgr. Jana Šišková


