
Komise místní �ásti �. 2 – Droždín 
 
 

- 1 - 

Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 2. 7. 2007 
 

P�ítomni za KM�: Ing. Tušková, Ing. Šiška,Ing. Zedník, Mgr. Prágnerová, pí Pospíšilová,  
p. Ostr�il, Ing. Filipcová.  

Omluveni: p. Je�ábek, Ing. Kopal; 
Hosté: p. Prášil, p. Vorá�, p. Pražák, p. Mankovecký, p. Ambrož, p. Jaroš, p. Kluger 
 
Jednání KM� �. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasi�ské zbrojnici.  
 
Informace: 
 

- Zábradlí u rybníka – firma Zv�� p�edala cenovou nabídku v�etn� nát�ru celého 
zábradlí (19 tis. K�), nutno vybrat barvu 
�lenové s cenovou nabídkou souhlasí.  

- Ing. Tušková navrhla p�ijetí nového �lena KM� – pana Vladimíra Prášila 
      Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 

�lenové souhlasí s p�ijetím p. Prášila za nového �lena, Ing. Tušková zajistí podání 
návrhu na schválení Rad� M�sta Olomouce 

- KANALIZACE 
Jednání se zú�astnili p. Mankovecký a p. Ambrož jako zástupci dodavatele. 
Ulice U Cihelny bude zpr�jezdn�na od 5. 7. 2007. 
Hrubé práce na kanalizaci budou trvat asi do 12/2007, do dubna 2008 bude položen 
nový asfalt a opraveny chodníky. 
Po p�edání díla investorovi se mohou ob�ané za�ít napojovat. 
Informace k jednotlivým ulicím: 

� Dolní Úlehla – �ervenec, srpen 
� Horní Úlehla – lidé napojeni na stávající deš�ovou kanalizaci budou p�epojeni 

na novou automaticky – jedná se o úseky, kde bude stará kanalizace kv�li 
umíst�ní nové zrušena 

� Odtoky z polí u Bukovan – nejsou �ešeny, jedná se o majetek SSOK, p. 
Mankovecký zajistí sch�zku 
Odpovídá: Ing. Tušková 

�  Ob�ané – musí mít pro napojení vy�ízen územní souhlas 
� Jesenická – práce byly posunuty až na srpen – zá�í 2007 
� Ke Stromk�m – šachty musí dod�lat investor (Delta Invest) 

- Mgr. Prágerová – informace z TSMO – navýšení �etnosti vývozu kontejner� je 
problematické, lze zvýšit kapacitu nádob nebo p�idat sb�rné místo 

- p. Ostr�il –odvoz odpadu ze zahrad – prov��í možnost nakládání s tímto odpadem  
(rozší�ení sb�rného místa o biologický odpad, p�ípadn� o p�istavení kontejneru 
v ur�itém termínu mimo sb�rovou sobotu), k této problematice se vyjád�ila 
p. Pospíšilová – má informace z TSMO, které mají zákaz vyvážet n�co jiného než 
kontejnery a popelnice, nesmí uklízet u kontejner� ani vyvážet v�ci u kontejner� 
pohozené  
odpovídá: p. Ostr�il 

- Ing. Tušková – zašle dopis MPO s žádostí o pomoc p�i �ešení zm�n  v dopravní 
situaci v ulicích Droždína (zm�na zna�ení, omezení rychlosti atd.) – bude snaha 
vyvolat sch�zku všech zú�astných (vlastník� a správc� komunikací v Droždín�) 
odpovídá: ing. Tušková 

- Ing. Tušková  - informovala p�ítomné o zve�ejn�ní informace pro chata�e, která se 
týká z�ízení poštovních schránek 

- Ing. Tušková – d�tské h�išt� – zadání výzvy na projekt zatím nebylo zastupitelstvem 
m�sta Olomouc schváleno 

- Ing. Filipcová – informovala o zm�n� studie výstavby RD u Bukovan a p�edala 2 
výtisky v�etn� stanoviska Odboru stavebního MmOl �len�m k seznámení – KM� 
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stále trvá na smlouvách o výp�j�ce se spole�ností Sagittaria a zachování biokoridoru, 
uzav�ení smluv zatím neschváleno 

- Osv�tlení schodk� od h�išt� k horní zastávce – p�ipojení by bylo od Pisko�ového cca 
za 40 tis. K� (p. Hopp a Nezhyba) – ing. Tušková podá žádost o provedení 
Odpovídá: Ing. Tušková  

- Multifunk�ní hala – Ing. Tušková p�epošle �len�m informace, které má k dispozici, 
bylo diskutováno o možných sportech a povrchu – navrženy házená, volejbal, malá 
kopaná, bowling,ping pong, a horolezecká st�na. Vhodný by byl i tenis – problém 
s povrchem. �lenové KM� zašlou další p�ípadné návrhy ke sport�m a zázemí haly 
mailem Ing. Tuškové. 
Odpovídá: všichni 

  
Požadavky host�: 

- p. Prášil – odpad chata�� – p�emíst�n p�i pracech na kanalizaci, nedostate se tam 
auto, nutno požádat o zm�nu sb�rného místa 

- p. Vorá� – k�ižovatka Gagarinova, U Cihelny, pplk. Sochora – navrhuje ostr�vek 
v k�ižovatce, žádá jen o stanovisko KM�, dopis zašle sám na SSOK, MmOl, KÚOK 
KM� souhlasí 

- p. Pražák – studie výstavby RD u Bukovan – nesouhlasí s výstavbou, dojde ke 
zrušení biokoridoru 

 
 
 
Program  další sch�ze KM� – srpen 2007: 
 

- Pln�ní úkol� z minulého zasedání   
- Kanalizace  
- Návrhy na využití plánované sportovní haly  
- Problematika host� 
 

 
Termín p�íští sch�ze KM�: z d�vodu dovolených bude termín up�esn�n koncem �ervence 
 
Jednání KM� �. 2 Droždín bylo ukon�eno ve 20:30.  
 
          

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

 
 
 
Zapsala: Ing. Marta Filipcová 
Schválila: Ing. Eva Tušková 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


