
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 8 / 2022 05. 09. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Bc. Ing. Rostislav Hainc, Václav Stejskal, Pavel Helekal, Martina Hejlová Hollarová, Dagmar
Lenertová, Ing. Roman Šimek

Hosté: strážníci MPO (bez uvedeného jména v prezenční listině), p. Pražák, pí Ženožičková, p.
Kubica, p. Konečný, p. Běhal

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

1. Schválení programu
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: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

1. Požadavek na pravidelné bezpečnostní vyjížďky v MČ Droždín
2. Řešená problematika parkování a vjezdů na zelené plochy
3. Bezpečnost chodců
4. Měření rychlosti na vybraných úsecích (Pplk. Sochora, U Cihelny, Gagarinova, Vítězství)
5. Volný pohyb psů bez majitelů

03 Vystoupení hostů

p. Pražák - vznesl požadavek k prověření seče v Dolečku.
pí Ženožičková - požadavek na úpravu keřů v ulici U Cihelny. Dále informovala KMČ o ukončené činnosti
Českého svazu žen v Droždíně. Vzniká tak otázka, kdo bude pořádat maškarní ples v Droždíně. Dále vznesli
dotaz k zimní údržbě v lokalitě U Gregoráku. 
p. Konečný, p. Kubica - informovali o přípravě a realizaci sousedského sadu U Gregoráku a pozvali na pracovní
den v místě, který se uskuteční 8. 10. 2022 od 8:00 hodin U Gregoráku.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Požadavek na místní šetření - V realizaci
Místní rozhlas - V realizaci
Aktuální mapa - Před uzavřením
Informace k pronajatým pozemkům ve vlastnictví SMOl - Před uzavřením
Starší požadavky
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
Zápis č. 6/2022 ze dne 13. 06. 2022: Prověření ořezu stromů v ulic U Kříže - Předáno
Zápis č. 6/2022 ze dne 13. 06. 2022: Stav mostu u Bystrovan - Před uzavřením
Zápis č. 6/2022 ze dne 13. 06. 2022: Oprava komunikace u kanálu - Před uzavřením
Zápis č. 6/2022 ze dne 13. 06. 2022: Požadavek na pročištění kanálů a vpustí - Před uzavřením
Zápis č. 6/2022 ze dne 13. 06. 2022: Odstranění sběrného místa pro chataře v ulici Jesenická - Před uzavřením

05 Projednávané záležitosti

1. Nový povrch hřiště na ZŠ Droždín - Ing. Hainc informoval, že došlo k nákupu a položení nového mobilního
povrchu na školním hřišti. 
2. Odstranění klece na odpad v ulici Jesenická - černé skládky - došlo k odstranění klece na odpad z důvodu
stále opakující se situace s odkládáním odpadu, který patří do sběrového dvoru. Občané vyváželi odpad do
ulice Jesenická, kde musela být pravidelně řešena likvidace černé skládky. Nyní se v místě instalují fotopasti a
také bude řešen kontejner pro chataře. Ing. Hainc informoval KMČ o proběhlém místním šetření s dotčenými
občany v místě. 
3. Dětské hřiště - v měsíci září dojde k dodláždění vstupu a příjezdu k hřišti a místa pro nové stojany na kola.
Budou ukotveny nové cvičicí prvky pro mládež a dospělé nad dětským hřištěm. KMČ dále řeší situaci k
dobudování pergoly s domkem a zázemí pro SDH Droždín a další část, workoutové hřiště. 
4. Deinstalace starého rozhlasu - v Droždíně probíhá deinstalace starého rozhlasu, elektrického vedení a
sloupů, na kterých byl rozhlas veden. 
5. Studie ulice Horní Úlehla - KMČ připravuje veřejné projednání návrhu studie ulice Horní Úlehla (veřejného
prostranství, parkování vozidel, dobudování chodníků, úprava autobusové zastávky, možná výsadba zeleně,
přechod pro chodce u zastávek Horní Úlehla, vedení inženýrských sítí) pro připomínkování občanů. Termín
možného veřejného projednání bude dopředu zveřejněn a také budou informace ve vývěskách a v místním
rozhlase. KMČ chce pozvat dotčené zástupce MMOl a projektanta, aby jednotlivé návrhy vysvětlil a popsal
občanům.
6. Rozsvěcování vánočního stromu - KMČ stanovila termín na 25. 11. 2022 od 17:00 hodin. Ing. Hainc zajistí na
konec října instalaci a výzdobu stromu. Další detaily akce budou řešeny průběžně i vzhledem k tomuh, zda a
jakým způsobem bude řešeno obsazení KMČ po komunálních volbách. 
7. Značení ulic - KMČ prověřuje všechny ulice Droždína pro aktualizaci nápisů názvů ulic. 
8. Úklid a pracovník TSMO - KMČ řešila současný stav s úklidem, plením trávy, čištění chodníků a stížnosti
občanů na neprovádění postřiků proti pleveli. 
9. Oprava komunikace k chatové oblasti - K Boru - Ing. Hainc informoval KMČ o chystané opravě části
komunukace od ulice Horní Úlehla nad poslední zástavbu k chatové oblasti. Další část opravy komunikace
(horní část) bude opravena následující rok, výjma části komunikace, která je soukromá. 
10. Pozemkové úpravy - během podzimu KMČ začne oslovovat další vlastníky za účelem osvěty a možnosti
souhlasu s pozemkovými úpravami v okolí Droždína.
10. Úprava zeleně, černé skládky, seč - proběhlo místní šetření za KMČ Ing. Hainc, pí Hollarová, za MMOl pí
Labounková a p. Jasinský. Byly řešeny černé skládky, zeleň, pokácené stromy a seč v lokalitách ulice Akátová,
háječek za hřištěm SK, K Dolečku, Jesenická, Dolní Úlehla, Turečkova. 
11. Černé skládky u popelnic s tříděným odpadem - stále opakující se problém v některých lokalitách na tříděný
odpad - KMČ bude řešit problematiku s TSMO a instalací fotopastí. 
12. Volby do zastupitelstva města Olomouce a Senátu PČR - ve dnech 23.  a 24. 9. 2022 a případně druhé kolo
senátních voleb ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2022 proběhnou v Droždíně č. okrsku 83 na základní škole, ulice
Gagarinova v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. 
13. Složení KMČ - dne 12. 9. 2022 podle statutu byla poslední schůze KMČ ve volebním období 2018 - 2022.
Nové složení KMČ bude řešeno podle výsledků voleb a následného rozhodnutí Rady města Olomouce, do té
doby bude současná KMČ zasedat ve stejném složení. 
14. Zpřístupnění dětského hřiště v areálu MŠ Droždín - KMČ řeší s odborem školství. V případě nutnosti KMČ
bude součinná při hledání správců pro zajištění hlídání a údržby hřiště. 

05.1 Došlá pošta/došlá elektronická pošta

1. Pozvánka na ,,Rodina v mezních situacích" - konference, pozvánka bude zveřejněna na vývěsce na ulici
Gagarinova. 
2. Přírodní sad U Gregoráku - KMČ obdržela od p. Konečného žádost o možné projednání návrhu studie
sousedského sadu, který veřejně představili na jednání KMČ v letošním roce. KMČ návrh projednala a
odsouhlasila. 
3. Výluky autobusů a tramvají - KMČ obdržela tiskové zprávy od DPMO k chystaným výlukám, které jsou



uveřejněny pravidelně ve vývěsce na ulici Gagarinova. 
4. Seznamy smluv - KMČ obdržela na vyžádání seznamy smluv od MMOl odboru majetkoprávního týkajících se
pronájmů v MČ Droždín za účelem řešení možných oprav či údržby veřejného prostranství.
5. Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace z důvodu výkopových prací na ulici Na Kopci v období od
29.7.2022 do 6.8.2022
6. Kontejnery na kovy - nově budou umístěny kontejnery na kovy v ulici Bukovanská, po projednání s MMOl
budou další místa v Droždíně s kontejnery na kovy přibývat.
7. Mobiliář - dotaz k informační ploše pro výlep plakátů a plachet.
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

KMČ se vyjadřovala hlasováním per rollam přes e-mail k návrhu studie sousedského sadu v ulici U Gregoráku.
Návrh studie je možné zhlédnout ve vývěsce na ulici Gagarinova. 
Usnesení:

KMČ souhlasí s návrhem studie pro sousedský sad v ulici U Gregoráku, který byl projednán a prezentován
občany z ulice U Gregoráku. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2

07 Nové požadavky

1 Umístění kontejneru pro chataře

Požadavek na umístění nádoby pro svoz z chatové oblasti. KMČ popelnici uzamkne a nechala by klíče pouze
dotčeným občanům z chatové oblasti, aby se zabránilo černým skládkám. 

2 Kontrola seče a údržba sadu

Požadavek na prověření stavu a posouzení seče v sadu, o který se stará společnost Sagitaria. Požadavek na
údržbu zeleně, dosazení zeleně a pravidelnou seč a údržbu. 

3 Černá skládka

Požadavek na odstranění černé skládky v ulici Pplk. Sochora a Vítězství u kontejnerů na tříděný odpad. 

4 Prověření stavu zahájení ukládání elektrických sítí do země v MČ Droždín

Požadujeme prověření, kdy dojde k zahájení rekonstrukce elektrického vedení v ulicích Jesenická, Arnoldova,
Myslivecká, Vítězství, V Rynkách, Gagarinova a Elišky Junkové a kdy dojde ve vybraných lokalitách k ukládání
elektrických rozvodů do země. 

5 Požadavek na pročištění ulice Na Kopci

Opětovně požadujeme, aby TSMO provedly strojní čištění v ulici Na Kopci. 

6 Čištění chodníků

Požadavek na dokončení čištění chodníků od plevele v jednotlivých ulicích MČ Droždín. 

08 Obecné informace

Jednání bylo ukončeno v 17:55 hodin. 
Předseda KMČ zhodnotil práci komise za poslední 4 roky, poděkoval všem kolegům z komise za dosavadní
práci a službu občanům v KMČ Droždín. 
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a pozval přítomné na příští řádné veřejné jednání KMČ,
které proběhne 3. 10. 2022 od 16:30 hodin v areálu MŠ Droždín, v místnosti detašovaného pracoviště a KMČ na
ulici Gagarinova 17a. 



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022

Datum schválení zápisu: 28. 09. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Zapsal/a:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Ověřil/a:
Mgr. Jana Šišková


