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Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 3. 12. 2007 
P�ítomni za KM�: Ing. Tušková, Ing. Šiška, pí Pospíšilová, p. Ostr�il, Ing. Filipcová, 

p. Je�ábek, Ing. Kopal; 
Omluveni: Mgr. Prágnerová 
Hosté: p. Prášil, p. König, pí Seidlová, p. Seidl, Ing. Kopal, p. Pražák, p. Heinz 

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

Informace: 
- MmOl p�islíbil peníze na d�tské h�išt� a ostr�vky v silnici (50tis. K� na projektovou 

dokumentaci k ostr�vk�m a 99 tis. K� na projektovou dokumentaci k d�tskému h�išti) 
- D�tské h�išt� a cvi�išt� pro hasi�e bude realizováno v roce 2008 – 5.12.2007 

prob�hne sch�zka s architektem ing. Št�pánem 
- Oprava komunikací, p�ípadn� nové komunikace po kanalizaci – 19.12.2007 prob�hne 

v Droždín� sch�zka s ing. Majorem a ing. Mankoveckým, podn�ty zaslat p. Ostr�ilovi 
Odpovídá: Ostr�il 

- Bude vyv�šena a vyhlášena informace k možnosti napojování na novou kanalizaci – 
do doby její kolaudace je napojování odpadních vod nemožné 

- Prodloužení uzavírky ulic H. Kvapilové a Dolní Úlehla do 31.12.2007 
- Ulice Vít�zství bude zpr�jezdn�ní v dob� od 15. – 20.12.2007 
- TSMO p�istavili nové kontejnery na ul. Aldova a Horní Úlehla, popelnice k vyvážení 

lze p�istavit i na horní konec ul. Myslivecká – budou vyváženy i z tohoto místa 
- Výv�sky MmOl – nová výv�ska bude umíst�na na ul. Vít�zství u obchodu paní 

Svitákové na parc. 536, u starých se zajistí oprava, ing. Tušková p�edá ing. Kopalovi 
kontakt na p�íslušnou firmu, s kterou byla zahájena jednání 
Odpovídá: ing. Kopal 

- Požadavky spolk� na finan�ní p�ísp�vek v roce 2008: 
� Den matek 18.5.2008 – 10 tis. K� 
� SDH – oslava 115 let  28.6.2008 – 6 tis. K� 
� ZŠ – 180 let – 6 tis. K� 
� MŠ – d�tský karneval - 5,5 tis. K� 
� �SŽ – p�ísp�vek na pronájem na karneval – pronájem sálu (max. 3 tis. K�) 
� Hody (velikonoce) – 10 tis. K� 
� Den d�tí – 6 tis. K� 
� SK – 10 tis. na provoz 

- žádost o pronájem pozemku p. �. 1123/1 – manž. Kolískovi – komise prozatím 
nesouhlasí s tímto pronájmem, je t�eba zjistit, zda by tím nebyl zamezen p�ístup 
k sousednímu pozemku; 

- p. Je�ábek – zaslal dopis na MPO s žádostí o zvýšení �etnosti p�ítomnosti strážník� 
MPO v Droždín�, dne 6.12.2007 prob�hne na služebn� MPO na Sv. Kope�ku setkání 
zástupc� KM� se zástupci MPO 
odpovídá: Filipcová 

- p. Je�ábek informoval KM� o sepsání žádosti o zajišt�ní bezpe�n�jšího provozu na 
ul. Pplk. Sochora a U Cihelny ob�any bydlícími v t�chto ulicích, p�edáno p. Ostr�ilovi, 
který tuto žádost p�iloží k žádosti o zpracování celkové koncepce �ešící dopravu 
v Droždín�, 

- ob�ané ul. U Cihelny byli informováni p. Je�ábkem o �išt�ní silnic a chodník� 
- p. Je�ábek podal informaci o možnostech vybudování domu pokojného stá�í, 
- multifunk�ní hala – vyjád�ení Odboru koncepce a rozvoje MmOl, že tato studie by 

nebyla v rozporu s koncepcí MmOl, jsou ochotni podílet se na vypracování studie na 
�ešení tohoto problému, KM� zašle dopis SK Droždín s žádostí o stanovisko 
k tomuto problému, prodej pozemk� „u Gregoráku“ je zatím zastaven; 
odpovídá: Tušková 
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- p. Je�ábek – podal návrh a žádá o �ešení tohoto problému - zajišt�ní úklidu na p.�. 
473/1 po spáleném domku Ve�e�ových v�etn� odtažení 2 vrak� aut SPZ OCE 17-11 
a OCE 81-28, stojí to na zeleni, ing. Filipcová probere možnost odstran�ní vrak� na 
jednání s MPO; 
- dále se dotazoval na možnost osázení n�kterých míst Droždína novou zelení – 
bude �ešeno až po dokon�ení kanalizace; 
- dotaz, jak bude �ešen p�ístup k WC pro pracovníka TSMO, který bude 2 dny 
v týdnu zajiš�ovat úklid Droždína a na p�ístup k ná�adí uskladn�nému v boud� v MŠ 
v dob� prázdnin, kdy je MŠ uzav�ena; 

Požadavky host�: 
- Ing. Kopal – požadavek na zpevn�ní místní komunikace od Kopalového sm�rem 

k horní zastávce kolem zahrádek (p.�. 501, �ást p.�. 502) + nová komunikace 
z p�ední strany RD; 

- P. Pražák – požádal KM� o opravu zápis� z 2.9.2002, 6.2.2006 a 6.11.2006, ve 
kterých se uvádí nepravdivé zmínky o Pražákových, nesouhlasí s t�mito zápisy – 
jedná se o informace týkající se sm�ny pozemku �. 473/1-4, dále o informace o 
pozemku p.�. 393 (zde probíhalo v minulých letech i místní šet�ení MmOl) – KM� 
v novém složení bere tyto p�ipomínky na v�domí, ale jedná se o osobní spory  
n�kterých ob�an� Droždína, do kterých nemá KM� právo zasahovat. Na 
majetkoprávním odboru Mmol bylo zjišt�no, že všechny pozemky koupené �i 
sm�n�né p.Pražákem jsou v souladu se stávající legislativou a prob�hly zcela 
legáln�. – Ing. Tušková zjistí podrobn�jší informace týkající se pozemku p.�. 393 na 
MmOl u ing. Ve�e�ové; 

- P König – upozornil na zápach vycházející z nové kanalizace – dotaz bude tlumo�en 
zástupc�m VCES a Mmol na pravidelné sch�zce 5.12. panem Prášilem. 
Pravd�podobn� se jedná o nep�ípustné napojení ob�an� na nedod�lanou kanalizaci 
– viz informace na letáku; 
-  dotaz na propojení ul. Ke Stromk�m s ul. Dolní Úlehla – KM� vyslovila souhlas se 
sm�nou pozemku, související s tímto propojením, nyní je to v jednání majetkoprávní 
komise MmOl; 

- pí Seidlová – dotaz, kdy bude zahájena kanalizace v ul. Na P�íhon� – v roce 2008 
- stížnost na p. Prášila, že zasahuje do soukromých pozemk� – napíše 

písemn� 
- p. Prášil – upozornil na op�tovný pozdní vývoz popelnic 

- dotaz, zda svody ze st�ech mohou vytékat na ve�ejnou cestu – nesm�jí; 

Program  další sch�ze KM� – zá�í 2007: 
- Pln�ní úkol� z minulého zasedání   
- Kanalizace  
- Multifunk�ní hala  
- Problematika host� 

Termín p�íští sch�ze KM�: 7. ledna 2007 

Jednání KM� �. 2 Droždín bylo ukon�eno ve 21:15.  
 
                                                                                                Ing. Eva Tušková 

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

 


