
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 4 / 2023 08. 03. 2023 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Vladimír Prášil, Ing. Hana Kuglerová, Bc. Ing. Rostislav Hainc, Mgr. Gabriela Lochmanová,
Ing. Roman Šimek, Dagmar Lenertová, Pavel Helekal, Bc. Věra Žáčková, Martina Hejlová
Hollarová

Hosté: p. Pečinka, p. Ženožičková, p. Wernerová, p. Běhal, p. Pražák st., p. Koutný (MPO), Pavel
Adrián Zemek O. Praem

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

1 Schválení programu schůze
1. Zahájení a schválením programu2.Prezence členů a hostů3.Vystoupení zástupců MPO a PČR4. Požadavky
občanů5. Kontrola plnění úkolů z předešlých komisí6. Došlá pošta7. Jednání KMČ8. Příští jednání komise a
závěr

Usnesení:
Komise městské části projednala a schválila program jednání

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1

2 Vystoupení zástupců MPO, PČR

informovat MPO o nadcházejících Hodech oficiální cestou

p. Hainc - zopakovat měření mobilním radarem
p. Prášil - kamery u kontejnerového stání v ulici Pplk. Sochora - bude se mapovat

3 Vystoupení hostů
p. farář Pavel Adrián Zemek O. Praem:
informoval o opravách kaple v aeálu kostela, projektu na nové informační centrum v podloubí naproti Kavárně
na Kopečku, zřízení veřejných toalet a soc. zařízení v provozní době kostela. Dále se zmínil o možnostech
prohlídek baziliky pro veřejnost, nastínil budoucí možnosti parkování vedle kostela a řešení parkovacích stání u
hřbitova na Sv. Kopečku. Stále opakující se kontroly ze strany MPO z iniciativy nespokojených občanů. Prosí
naši KMČ o vyjádření podpory v těchto záměrech.
p. Ženožičková a p. Wernerová:se ptají, co se bude dít dále s betonovými sloupy jež zde zůstaly po deinstalaci
starého rozhlasu. Dále žádá o ořez břízy před jejím domem, která zasahuje až do drátů.  Kdy bude přechod v
ulici U cihelny, v jaké je věc fázi a kdy to bude hotovo? Ulice U cihelny u Kasalů je propadlá vozovka. Dále dotaz
na roky slibovanou cyklostezku a na zpevnění cesty kolem prachárny, která je nyní hojně využívána místo té
chybějící.
p. Běhal:1. Kanalizace Samotišky - jak se k těmto možným řešením staví KMČ.a. jednou z možných variant
jejich řešení je vybudování čističky odpadních vod proSamotišky v katastru obce Droždín. Z toho pak plyne
možný zápach (hlavně za horkaa větry jsou zde většinou západní, severní), cenové znehodnocení okolních
pozemkův blízkosti čističky aj.b. další variantou je přímé napojení jejich odpadní kanalizace na kanalizaci
Droždína -bude to technicky vyhovovat a nebudou nutné stavební úpravy v katastru Droždína?
2. Ulice U Cihelnya. stále zde jezdí nákladní návěsy s plně naloženým dřevem a nedodržuje
stanovenoupovolenou maximální hmotnost, ale i jiná nákladní auta a u kterých se nosnost musíověřitb. auta
nedodržují stanovenou rychlost 30km/hod ve směru od Bystrovanc. Za mokra a deště dochází k ostřikování
chodců na přilehlém chodníku, řidiči většinouv těchto případech přítomné chodce nerespektujíd. silnice má
vyjeté koleje je popraskaná a místy se tvoří při a po dešti kalužee. u zídky pana Voráče zůstal betonový sloupek
po sloupu rozhlasu, zda bude takéodstraněn jako byl odstraněn na něm přidělaný sloupf. Chodník od Tichého k
Dosoudilovému délky cca 250m, kdy se bude dělat!!!,popraskané a uvolněné dlaždice, dlaždice se vlní, zvětralé
obrubníky aj. v únoru 2019na schůzi KMČ stanovena priorita a stále chodník není řešen, vyřešil se pouze
nastraně pana Voráče a jinak není řešen. - zápis z r. 2019 únorg. jeden přechod pro chodce na celé délce ulice



tj 600m.h. popeláři dávají popelnice po jejich vysypání do středu chodníku. Nebezpečí prochodce při chůzi okolo
nich že budou sraženi projíždějícími auty. Doplňuji, že mezichodci jsou i děti!
p. Pražák st.:

nefunguje rozhlas v ulici H. Úlehla u zastávky (pravděpodobně před jeho domem)
kontrola stromů a případný zásah na stromech v ulici Na kopci
vyhradil se proti kolující fámě, že prý nechce nechat propojit ulici Ke stromkům a ulici D. Úlehla
dotaz na biokoridor v nové zástavbě
stížnost na minulý zápis, kde nebylo doslovně uvedeno vše co řekl
sepsat informace k pozemkovým úpravám a rozdistribuovat mezi dotčené občany

4 Kontrola požadavků z minulých zápisů
Přehled požadavků z minulého zápisu
vrácení pozemku do původního stavu - Předáno
dopravní zrcadlo - Před uzavřením
prověření povolení vjezdu - Předáno
nové osvětlení - Předáno
oprava schodů - Před uzavřením
dočasné osvětlení - Předáno
oprava komunikací - Před uzavřením
Starší požadavky
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: dopravní zrcadlo na HÚ - Před uzavřením
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: zpevnění cesty - Před uzavřením
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: osvětlení dočasného místa pro přecházení - Předáno
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: oprava kostek - Před uzavřením
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: oprava cesty - Před uzavřením
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: kontejner na BIO odpad - V realizaci
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: rozbitý kontejner - V realizaci
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: rozbitá nádoba na posyp - Před uzavřením
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: starý rozhlas - Předáno
Zápis č. 1/2023 ze dne 04. 01. 2023: nový rozhlas - V realizaci

5 Projednávané záležitosti
p. předseda Prášil informoval ostatní členy o připravovaném setkání jeho a předsedů z částí Sv. Kopeček,
Lošov a Radíkov, kvůli pracovníkovi technických služeb, který je pouze jeden pro všechny naše části.
p. Kuglerová - zjistí jaký je stav s nedovoleným parkováním karavanů v lokalitě u Prachárny 
p. Hainc - zjistí jak je to s následnou péčí o zeleň v  hodnotě 15 tisíc ročně z rozpočtu Droždína (záhon s růžemi
na ul. D. Úlehla)
p. Šimek - zaměřil skutečnou šířku cesty v lokalitě "U Prachárny". Provedená orba je až na drobné nepřesnosti v
souladu s údaji KN. Suché smrky po kůrovci jsou na pozemcích ve vlastnictví soukromých osob.
projednávání rozpočtu na letošní rok
rozpočet estetizace
cyklostezka - byla zřízena pracovní komise
akce UKLIĎME ČESKO 1. 4. od 9 hodin proběhne úklid  naší městské části
 

6 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl
Komise neobdržela žádné žádosti od odborů MMOl ke schválení 

7 Nové požadavky

1 KONTROLA PO DEINSTALACI ROZHLASU

Na místech po starém rozhlase zůstaly mnohde betonové sloupy nebo dokonce jen uřezané trubky které trčí z
chodníku

2 OŘEZ STROMU

provést ořez břízy u zastávky U cihelny (směr Samotišky) větve zasahují do drátů

3 OŘEZ STROMŮ

kontrola stromů a případný zásah na stromech v ulici Na kopci



8 Obecné informace
zjišťování závad - množí se dotazy a požadavky občanů na různé nefunkční věci atd. Město Olomouc má k
tomuto účelu zřízen web https://hlaseni.olomouc.eu, případně přímo aplikaci. Pokud potřebujete např. nahlásit
nefunkční osvětlení, poruchu rozhlasu či díru v chodníku, obracejte se přímo tam. Požadavek bude předán na
patřičný odbor. Je to tak nejrychlejší a zároveň nejefektivnější cesta k vyřešení závady. 
Na našem deašovaném pracovišti je možno využívat služeb CZECH POINT - občané si tak mohou nechat
ověřovat podpisy, kopie listin nebo získat širokou škálu údajů a informací, opisy a výpisy, zejména ty, které jsou
vedeny v centrálních veřejných i neveřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech.
DROŽDÍNSKÉ HODY - Vážení spoluobčané, přijměte naše srdečné pozvání na Droždínské hody a do
tradičního velikonočního průvodu, který je jejich součástí. Průvod začíná u kříže u školy v 9.00 hod. řazením
účatníků. Po návratu bude po 12 hod. možnost posezení a setkání se spoluobčany a přáteli v areálu MŠ u
zámečku s dobrým jídlem a pitím (doprovodným program (o)chutnej Droždín)
Jednání bylo ukončeno v 19.59 hod.
Příští jednání bude ve středu 5. dubna v 18.00 hod.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 4 / 2023

Datum schválení zápisu: 22. 03. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Vladimír Prášil

Zapsal/a:
Martina Hejlová Hollarová

Ověřil/a:
Ing. Roman Šimek


