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Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 6. 8. 2007 
P�ítomni za KM�: Ing. Tušková, Ing. Šiška,Ing. Zedník, Mgr. Prágnerová, pí Pospíšilová,  

p. Ostr�il, Ing. Filipcová, p. Je�ábek, Ing. Kopal; 
Hosté: p. Prášil, p. Dan�k, p. Šimek, p. Jaroš, p. König 

Jednání KM� �. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasi�ské zbrojnici.  

Informace: 
- Zábradlí u rybníka – firma Zv�� opravila a nat�ela zábradlí u rybníka, p�evzal p. Ostr�il 
- Ing. Tušková podala žádost o p�ijetí p. Prášila za nového �lena KM�  
- Sagittaria – obdržela pozemky, zatím to nemají písemn� a neví, na jak dlouho 
- Studie Ing. Bezd�k – dostaví se na sch�zi v zá�í a vysv�tlí zm�ny ve studii 
- Ing. Kopal – webové stránky komise jsou zprovozn�ny na www.olomouc.eu 

(samospráva / komise m�stských �ástí / prezentace KM� �. 2 – 
Olomouc-Droždín), v zá�í bude sch�zka k webu, aby všechny komise m�ly 
shodné stránky 

- Mgr. Prágerová - informace o jednání s TSMO  
• u bioodpadu je navržen stejný postup likvidace jako v Radíkov�, 1x za 14 dní 
by se p�istavil kontejner na bioodpad (stejný postup jako u sb�rových sobot), svoz 
d�m od domu není reálný 
• Sb�rné místo chata�� – z d�vodu kanalizace není pro TSMO dostupné, bude 
p�esunuto do zatá�ky ul. Vít�zství ke kontejner�m, pot�eba informovat TSMO a 
požádat o kontejner na sm�sný odpad pro chata�e s vývozem 1x týdn� 
• H. Úlehla – požádat o p�idání kontejner� na plasty, v úterý 7.8.07 jednání Ing. 
Tuškové s p. Puha�em o stanovišti kontejner� na H. Úlehlách 
• �erná skládka na h. Úlehlách za Mazalovým – ing. Tušková bude informovat 
celou ulici o zákazu skládky 
Odpovídá: Mgr. Prágerová, Ing. Tušková 

- Multifunk�ní hala – p. Vorá� m�l zjistit možnosti dotace, je nutné zadat tento 
požadavek v zá�í do návrhu rozpo�tu, Ing. Tušková a p. Ostr�il ve �tvrtek navštíví 
starostu Velké Byst�ice (prohlídka haly)  

- TSMO – pí Pospíšilová – kontrola vývozu kontejner� a domovního odpadu 
- do 15. zá�í p�edat Ing. Št�pánkové seznam ploch v Droždín�, kde je nutné a 
jak �asto st�íkat plevel, se�ení trávy, hrabání listí 
odpovídá: všichni do 14 dn� p�edat návrhy Ing. Tuškové 

- do obdržené mapy zakreslit: 
1. návrhy na úpravy dopravní situace v Droždín� v�etn� stru�ného popisu 

(po p�edání návrh� zkompletuje Ing. Zedník) 
2. propusti proti dešti, kde jsou nutné + popis 
3. vytipovat místa, kde p�istavit kontejner na biologický odpad  

odpovídá: všichni do 14 dn� p�edat návrhy Ing. Tuškové 
- sepsat písemn� problémy s kanalizací v ulicích Myslivecká, Arnoldova a Jesenická, 

ing. Tušková p�edá na MmOl 
odpovídá: p. Prášil 

- ulice Arnoldova bude uzav�ena do 31.8.2007 
- SK Droždín  obdrží na �innost p�ísp�vek ve výši 9 600,- K� 
- Bezpe�nostní systém v hasi�ce – zjistit u p. Spá�ila, jak je to daleko 

odpovídá: p. Je�ábek 
- Do 17.8.2007 p�edat Ing. Tuškové návrhy na investi�ní akce na r. 2008, aby mohly 

být za�azeny do návrhu rozpo�tu na rok 2008 
odpovídá: všichni 

- Kanalizace – ve st�edu 8.7.2007 se bude �ešit problém u Malin� s p. Mankoveckým a 
ing. N�me�kovou – p�ípad� jiných problém� dostavit se na jednání 
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Požadavky host�: 
- ing. Šimek – návrh na p�evedení pozemk� v p�edním a zadním Dole�ku do kategorie 

lesa se zvláštní funkcí ur�ení, tzv. p�ím�stský les, mohlo by to p�isp�t k tomu, že les 
bude zachován. KM� vzala návrh na v�domí, v tuto chvíli jsou pozemky v pé�i  
Sdružení pro ochranu p�írody st�ední Moravy Sagittaria. 

- p. Jaroš – žádost o omezení rychlosti v ul. U Cihelny – musí posoudit a projednat 
odbor dopravy, bude se �ešit komplexn� po dokon�ení kanalizace a 
následné úprav� komunikace 

- žádost o zm��ení hluku – hluk souvisí s výstavbou kanalizace 
- dotaz, pro� se ruší v n�kterých místech stávající kanalizace a do stejného 

místa se pokládá nová – KM� nebude tento problém �ešit, výstavba 
kanalizace byla schválena stavebním odborem a dalšími orgány v rámci 
stavebního �ízení 

doporu�ení: pokud se n�co p�i výstavb� nezdá, je t�eba to vyfotit pro následné 
projednání 

- p. König – dotaz, jak se mají cizí lidé dostat do Droždína, když na odbo�ce ze státní 
není na Droždín sm�rovka, jediné sm�rovky jsou za obcemi Bukovany a 
Bystrovany – p�edáme to na odbor dopravy 

- upozor�uje, že po dokon�ení obchvatu Chválkovic nebude sjezd 
z Chválkovic na Sv. Kope�ek a všichni budou jezdit p�es Droždín  - nutnost 
zajistit plány a vyjád�it se k tomu. 
Odpovídá: Je�ábek ( zajistí plány ) 
- um�lý povrch h�išt� – stanovisko m�sta je definitivní, na um�lý povrch 
m�sto nep�isp�je, nejedná se o její majetek 
- kanalizace u Zeleného vede p�es soukromý pozemek – ve st�edu 
prob�hne jednání se zástupci m�sta u Malin�, musí si vy�ešit majitel 
pozemku 
- instalace sv�tla(chodník od h�išt� kolem Zelených na H.Úlehla) – finan�n� 
náro�né cca 40.tis., nejd�íve se musí vy�ešit chodník 
- chodník H.Úlehla – zastávka sm�r Olomouc – výstavbou kanalizace se 
nemusí vše rozbít, dlažbu lze vyjmout – vše by m�lo být opraveno po 
dokon�ení kanalizace (uvedení do p�vodního stavu), bylo by dobré to 
zapsat do stavebního deníku, aby o tom byl záznam 

- p. Dan�k – zajímal se o multifunk�ní halu, brzy bude mít v Droždín� trvalé bydlišt�, 
pracuje v architektu�e, doporu�uje pouze 1 povrch – nabízí p�ípravu návrhu 

- p. Prášil – požadavek na prodloužení rozhlasu k chata��m 

Program  další sch�ze KM� – zá�í 2007: 
- Pln�ní úkol� z minulého zasedání   
- Kanalizace  
- Návrh rozpo�tu investi�ních akcí na r. 2008 
- Multifunk�ní hala  
- Problematika host� 

Termín p�íští sch�ze KM�: 3. zá�í 2007 

Jednání KM� �. 2 Droždín bylo ukon�eno ve 20:15.  
 
                                                                                                Ing. Eva Tušková 

p�edsedkyn� KM� �.2 – Droždín 
Zapsala: Ing. Marta Filipcová 
Schválila: Ing. Eva Tušková 

 


