
Komise místní �ásti �. 2 – Droždín 
 
 

Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 14.5.2007 
 

P�ítomni za KM�: ing. Tušková, Ing. Šiška,Ing.Zedník, Mgr.Prágnerová, Pospíšilová,  
                            Je�ábek, Odstr�il, Ing. Filipcová. Ing. Kopal; 
 
Hosté: Ing. Bezd�k, Prášil, Mgr.Sowová, Spá�il, Švestka, MVDr.Hainz, Jaroš, Konig; 
 
Informace: 
 

- Ing. Šiška oficiáln� p�edal funkci p�edsedy KM� ing. Tuškové; 
- Pod�kování Ing. Tuškové dosavadní KM� za práci v uplynulém období, zahájení 

�innosti nové komise, p�edstavení nových �len�; 
- Seznámení se s dokumenty a podn�ty za m�síc duben (ing. Šiška ); 
- Informace o sch�zové �innosti �len� KM�; 
- Informace o pr�b�hu Dne matek dne 13.5.2007 a o plánovaných akcích ZŠ; 
- Informace o plánu prací na m�síc kv�ten 2007 – svoz odpadk�; 
- Pozvánka M�stské policie na jednání dne 6.6.2007; 
- Nabídka pana Veselského – �išt�ní a odplevelování chodník�;žádost o spolupráci p�i 

vypl�ování ukazatel� za obec; 
- P�edání kontakt� na �leny KM�  

 
 
Požadavky host�: 
 

- SK (pan Konig) vznesl požadavek na z�ízení 1 sv�tla u garáže na h�išti; 
Tento problém bude �ešen s Technickými službami. Sou�asn� byla diskutována 
možnost zafinancování um�lého povrchu házenká�ského h�išt�. Vzhledem ke 
skute�nosti, že tento pozemek není ve vlastnictví obce, nelze na n�j v sou�asné do -
b� požadovat finan�ní pomoc. 

- Rekonstrukce rozhlasu – stav �ešení ( dotaz p.Prášila ) – bude �ešeno v m�sících 
srpen – �íjen 2007, projekt u ing. Šišky,bude dodán na p�íští sch�zi KM� ); 

- Seznam projektant� kanaliza�ních p�ípojek – bude získán od ing. Mankoveckého, 
zástupce Mmol za výstavbu kanalizace v k.ú. Droždín, který bude sou�asn� pozván 
na p�íští sch�zi KM� – zajistí ing. Tušková; 

- Návrhy na �ešení umíst�ní popelnic p�i výjezdu z ulice Dolní Úlehla – každý �len 
p�edloží sv�j návrh 4.6.2007; 

- Ing. Bezd�k – informace o studii RD JIH II – 2 paré, �lenové KM� si p�ipraví 
p�ipomínky na 4.6.2007; 

- Zástupce hasi�� p.Spá�il s p.Švestkou vznesli požadavek na dozabezpe�ení 
Hasi�ské zbrojnice, garáží – požadavek byl komisí vyhodnocen jako oprávn�ný, 
komise zajistí jednání s p�íslušnými odbory a referenty; 

- Jednání o sportovním dnu , SK + hasi�i, který prob�hne dne 10.6.2007. Z KM� bude 
uvoln�no 6 tisíc K�, zajistí ing. Šiška; 

- Jednání o 115. výro�í hasi�� v roce 2008 – komise požádala p. Spá�ila o up�esn�ní a 
rozpisu požadavku na p�ísp�vek k této události; 

- Projednání d�tského h�išt� , p�ínos podpisové akce s podp�rným dopisem Mgr. 
Sowové – jednání 17.5.2007 ing. Tuškové a Mgr. Puha�em na odboru investic 
s nám�stkem primátora Mgr. Majorem – výsledkem je p�íslib zpracování projektové 
dokumentace v roce 2007 s možnou realizací v roce 2008. Komise ješt� zvažuje 
umíst�ní p�edm�tného h�išt� v navrhované lokalit� – tato problematika bude op�t 
�ešena na p�íštím jednání komise; 

- Informace o jednání se školskou radou o p�echodu  na ul. Gagarinova – levn�jší 
možnost ,p�echod s výstražnými sv�tly, je v návrhu spolupráce policií CR Velká 
Byst�ice a bude nadále v jednání; 
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- Projednány návrhy pro spolupráci s Policií �R – zaslány na p�íslušný odbor dne 
17.5.2007 – zajistila ing. Tušková (viz p�íloha ); 

- Problematika poškozeného zábradlí u rybníka – �ešena 17.5.2007  s Mgr. Puha�em. 
Výsledkem požaduje soupis všech pot�ebných oprav v obci s dodáním do za�átku 
�ervna 2007; 

- Požadavek na umíst�ní více odpadkových koš� mezi obchodem, ZŠ a zastávkou 
MHD – �lenové komise navrhnou do 4.6.2007 možnou úpravu této plochy, s po�tem 
pot�ebných koš�, opravou lavi�ek apod. – posouzení návrh� s dalším jednáním k této 
záležitosti bude dokon�ena na p�íští sch�zi KM�; 

 
Program  sch�ze KM� 4.6.2007: 
 

- pln�ní úkol� z minulého zasedání  ( návrhy na zajišt�ní ú�asti na jednání s M�stskou 
policií, zajišt�ní jednání s ing. Mankoveckým, p�edání návrhu ke spolupráci s P�R, 
jednání o zabezpe�ení budovy, p�ipomínky ke studii Droždín JIH II, popelnicím u 
Dolních Úlehel, lokalit� pro d�tské h�išt� ); 

- Kanalizace – etapy, projektanti, postup – vystoupení zástupce Mmol; 
- Ing. Bezd�k – informace o studii JIH II 
- Návrh na výstavbu sportovní haly (zajišt�ní mapových podklad� p. Je�ábek ), 

seznámení s jednáním u Mgr.Majora; 
- Návrhy �len� na další �innost – p�edstava, vytvo�ení plánu akcí a investic na období 

2 ( i více ) let; 
- Posouzení dokumentace ur�ené pro k.ú. Droždín – studie p�edloží ing. Šiška; 
- Problematika host�; 
- Zvolení tajemníka KM�; 

 
 
 
Termín p�íští sch�ze KM�:     4.6.2007 v 18 hodin 
 
 
          

                                                                                       Ing. Eva Tušková 
P�edsedkyn� KM� �.2 - Droždín 

 
 

�len KM� 

 

telefon 

 

mail 
Ing. Eva Tušková 724 619 163 tuskova@szif.cz 
Ing. Ladislav Šiška 605227464  
Ing. Ji�í Kopal 724994090 Flyer01@seznam.cz 
Ing. Josef Zedník  Josef.zednik@timken.com 
Veronika Prágerová 776234021 prateto@yahoo.com 
Vladimír Je�ábek 737484602  
Svatava Pospíšilová 585383759  
Radek Ostr�il 777656248 Ostr�il.r@volny.cz 
Marta Filipcová 724161732 m.filipcova@kr-

olomoucky.cz 

 


