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Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 7. 1. 2008 
P�ítomni za KM�: Ing. Tušková, pí Pospíšilová, p. Ostr�il, Ing. Filipcová, p. Je�ábek, 

Ing. Kopal; Mgr. Prágerová 
Hosté: p. Prášil 

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

Informace: 
- 8.1.2008 prob�hne místní šet�ení stavu komunikací v Droždín� (JUDr. Major, Ing. 

Tušková, p. Ostr�il), aby bylo možné rozhodnout, u kterých komunikací se musí 
ud�lat nov� celý povrch – KM� navrhuje ul. H. Kvapilové, Vít�zství, Jesenická, 
Arnoldova, �ást ul. Horní Úlehla, Dolní Úlehla, Na P�íhon� - po místním šet�ení bude 
návrh upraven ; 

- zatrubn�ní Adamovky – KM� posoudila navrhované možnosti a navrhuje 
následující �ešení: svedení deš�ových vod  do železobetonových rour pr�m�ru 
900 mm a zasypání tohoto zakrytého vedení v délce cca 150 m, zpracování 
dodatku k projektové dokumentaci a s vodoprávním ú�adem �ešit jako zm�nu 
stavby p�ed dokon�ením. P�edpoklad náklad� pro tuto variantu je cca 2 
mil.K�. Tyto náklady by byly hrazeny z rezervy na zhotovení díla dle platné 
SOD, ale jedná se o neuznatelné náklady projektu FS II a nelze uplatnit 
požadavek na dotace z EU a SFŽP. Další úpravy – chodníky , vjezdy, 
osv�tlení - by byly p�edm�tem dalších jednání mimo rámec projektu FS II. 
Práce na výstavb� kanalizace v rámci projektu FS II v�etn� úprav komunikací 
do p�vodního stavu musí být dokon�eny nejpozd�ji do konce roku 2008. 
( projednáno 8.1. s JUDr. Majorem); 

- polní cesta od bytovek ke h�išti – majitelka pozemku pí Šípková nabízí pozemek 
m�stu ke sm�n�, KM� souhlasí, jen se musí nalézt vhodný pozemek; 

- Centrum spole�. a sport. aktivit – zástupci KM� byli SK Droždín pozváni na 
�lenskou sch�zi SK, aby p�edložili �len�m SK zám�r výstavby haly v prostorách 
sou�asného h�išt� a sm�nu pozemk� s tím související – zú�astní se Ing. Tušková, 
Ing. Filipcová a p. Ostr�il dne 12.1.2008 ve 14.30 v hospod� na h�išti; 

- stížnost paní Seidlové – KM� stížnost projednala a informovala Mgr. Puha�e; 
- op�t projednána žádost o pronájem pozemku p. �. 1123/1 – manž. Kolískovi – byl 

prov��en stávající stav a KM� s pronájmem souhlasí; 
- �len�m KM� byli p�id�leny oblasti, které budou mít na starosti: 

• TSMO ( technické služby )– pí Pospíšilová, Mgr. Prágerová 
• Web, úkoly pro pracovníka TSMO - Ing. Kopal 
• �ešení a úprava dopravní situace – Mgr. Ostr�il 
• MPO ( policie ) – Ing. Filipcová 
• Fondy financování, koordinace – Ing. Tušková 

- pí Vychodilová, pracovnice detašovaného pracovišt� Droždína, p�edala KM� 
stížnost ob�anky Droždína na nepo�ádek kolem kontejner� na ul. Vít�zství a 
žádá o její vyhlášení – KM� tuto nepodepsanou stížnost zve�ejní ve výv�skách; 

- p. Ostr�il �ešil dopravní situaci s architektem, který zpracovává projekt na �ešení 
dopravní situace celého Droždína, realizace dle projektu bude probíhat postupn� 
dle finan�ních možností, na realizaci projektu uvolnil MmOl cca 120 000,- K�, m�l by 
být zhotoven do konce února 2008; 

- oprava vitrín – bude �ešeno s jiným dodavatelem 
odpovídá: Ing. Kopal 

- váno�ní osv�tlení – p�i jeho instalaci je využívána ty� v rohu zahrady ZŠ, �editelka ZŠ 
požaduje její odstran�ní, hyzdí zahradu školy – ing. Tušková projedná s �editelkou ZŠ 
odpovídá: ing. Tušková 
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- stížnosti ob�an� na odjezdy ranních spoj� z Droždína – �lenové navrhnou zm�ny 
v jízdním �ádu linky �. 15 ( do p�íští sch�ze KM�); 
odpovídá: všichni 

- p. Je�ábek – p�ednesl op�tovné stížnosti ob�an� z ul. U Cihelny na úklid 
komunikace po vozidlech stavby – bude �ešeno na jednání se zástupci VCES; 

- p. Je�ábek – vznesl požadavek na MPO na zasílání pravidelné statistiky o 
�innosti strážník� MPO v Droždín�; 
odpovídá: Ing. Filipcová 

- p. Je�ábek – žádá ob�any o zap�j�ení historických fotografií, dokument� o obci 
do kroniky – bude spolupracovat na úprav� webových stránek s Ing. Kopalem; 

 

Program  další sch�ze KM� – únor 2008: 
- Pln�ní úkol� z minulého zasedání   
- Kanalizace  
- Centrum spol. a sport. aktivit 
- Problematika host� 

Termín p�íští sch�ze KM�: 4. února 2008 

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 

 


