
POZNÁMKY – KMČ Droždín 13.7.2020  

(zúčastnilo se cca 45-50 občanů + KMČ Droždín, náměstek K. Konečný – náměstek pro školství a 
vnější vztahy, za UHA: J. Křenková, M. Luňáček, M, Mrlíková, P. Růžičková, OSTR K. Přidalová) 

postřehy z projednání zadání: 

požadavky – obecně 

-navrátit návsi malebnost 

-chybí prostor pro setkávání, dočasné podium a uspořádání akcí 

- prostor v trojúhelníku (parcela č. 70): 

- navrátit reprezentativnost, odpočinkové místo, zamezit vbíhání dětí do cesty, prostor pro 
čekání na autobus po škole 

- Adamovka: 

 - odkrýt Adamovku, která je zatrubněná 

-dostat na náves vodní prvek, když ne Adamovku tak něco jiného (jednoduchý, řešený 
samospádem) 

-Adamovka – problém: je zatrubněná a jdou do ní splašky ze sv. Kopečku + problém je také 
sucho – část roku neteče 

-tělocvična:  

- požadavek na tělocvičnu v návrhu zadání je malý – nevyhovuje spolkům (házená, florbal, 
malá kopaná), ale pouze dětem ze základní školy 

-pronájem tělocvičny – „zlatý důl“ – požadavek na tělocvičnu využitelnou i pro další sporty a 
pronájem – místní jezdí do okolí (Samotíšky apod.) 

-florbalový klub uvažuje zda nedostatek prostoru řešit např. mobilní nafukovací halou 

-pozitivum Droždína: velká občanská angažovanost + velké množství spolků 

-děti z Droždína dojíždí za hřištěm (umělá tráva) do Samotišek 

-hřiště – požadavek na volně přístupné hřiště pro děti a mláděž (alespoň v určité hodiny) 

-dodat zpracovateli seznam klubů, kroužků a spolků fungujících v Droždíně 

-požadavek na prostor pro setkávání i nesportovních kroužků 

ZŠ a MŠ: 

-úvaha nad prohozením funkce budovy ZŠ a MŠ 



-dominance školských funkcí kolem návsi – požadavek zaměřit se na ně a řešit je ve spojitosti 
(zamyslet se nad provozem) 

-úvaha nad umístěním školy (v současné situaci má škola malé prostory na počet dětí) – řešit 
v dlouhodobém horizontu jiné prostory 

-důležitost etapizace – popsat ve studii i výhled na 20-30 let, etapy tak aby fungovala MŠ a ZŠ – 
případně jejich rozvoj – místní považují Droždín za lukrativní oblast, která roste co do počtu obyvatel  

 

doprava: 

-doplnit přechody 

- velká zátěž automobilovou dopravou  

-doplnit cyklostezku vedoucí na Olomouc a na Bukovany, včetně zázemí (vybavení) pro cyklisty – 
např. stojany na kola 

 

problémy – další: 

-nevhodně umístěné kontejnery uprostřed obce a vývěska s parte (u zastávky – doplnění předsedy 
KMČ: bylo umístěno na přání občanů) 

-v.o. : osvětlení v teplé barvě 

 

zapsala dne 13.7.2020 Markéta Mrlíková, 

doplnila 14.7.2020 Petra Růžičková 


