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Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 5. 5. 2008 
 
P�ítomni za KM�: Ing. Tušková, Ing. Filipcová, Mgr. Prágerová,  p. Prášil, Ing. Kopal, Mgr. 
Ostr�il, p. Je�ábek, pí Pospíšilová 
Hosté: p. Pražák, p. Spá�il Petr, p. König, pí Kubá�ková, pí Langrová, p. Ho�ínek, p. Pecha 

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

Informace: 
- TSMO – upozornit, aby byly popelnice vyváženy opravdu v pátek  

- skládka za h�išt�m �áste�n� uklizena, ov��it, kdy bude úklid dokon�en 
- dotaz, bude-li v pátek 9.5. p�istaven kontejner na biologický odpad 
- žlaby – zasláno na TSMO, zatím nevy�ešeno 
(odpovídá: Mgr. Prágerová) 

- výv�ska ul. Vít�zství – nahlášena reklamace, požadováno oto�ení sm�rem do ulice 
- 6. 5. 2008 prob�hne na MmOl jednání k územnímu plánu – zú�astní se ing. Tušková 

a op�tovn� vznese p�ipomínky k výstavb� 50 RD 
- 12. 5. 2008 se ing. Tušková zú�astní sch�zky s primátorem m�sta k výstavb� haly 

v Droždín�  
- rozhlas – byla provedena oprava, nyní je funk�ní v celém Droždín� 
- nové sv�tlo v ul. Akátová – cena až 70 tis. K�, musí se prov��it, jestli je pot�eba 

projekt  
- nutnost vybudování nového sv�tla u Bu�íkového (ul. Jesenická) 
- ul. H. Kvapilové – požadavek na prodloužení ve�ejného osv�tlení a rozhlasu 
- Mgr. Ostr�il – požádá o sch�zku ing. Doležela (studie koncepce dopravy v Droždín�), 

následn� navštíví ing. Kubína z  Krajského ú�adu Olomouckého kraje  
- web KM� Droždín – byla z�ízena e-mailová schránka, na kterou lze posílat podn�ty a 

požadavky pro KM� Droždín, které bude ing. Kopal p�edávat dalším �len�m        
drozdin@email.cz 

- p�edpokládaná cena realizace výcvikového areálu SDH p�ekro�ila požadovanou 
hodnotu, bude kontaktován projektant k vysv�tlení navýšení ceny a budou provedeny 
úpravy, aby byla p�edpokládaná cena pro realizace dodržena; v sou�asnosti je 
zajišt�no na vybavení 600 tis. K�, p. Spá�il Petr �ešil s projektantem hydrant 

- dne 5.5.2008 v 17:30 prob�hlo místní šet�ení v ul. Na P�íhon� k užívání p.�. 874 – 
z jednání bude vyhotoven zápis a zaslán p�ítomným; sou�asn� bylo zú�astn�ným 
stranám vysv�tleno, že KM� není oprávn�na �ešit spory související s užíváním 
soukromého pozemku a bylo jim navržen postup p�i �ešení tohoto problému 

- p.�. 494/2 byla KM� doporu�ena k prodeji manžel�m Zdražilovým, p.�. 496/2 je 
v �ešení – pí Fottrová – jedná se o parcely, které m�ly být nabídnuty ke sm�n� pí 
Šípkové za polní cestu od bytovek ke h�išti 

- kanalizace – bude na MmOl vznesen dotaz, pro� nejsou �lenové KM� zváni k díl�ím 
p�edávkám díla tak, jak bylo slíbeno (odpovídá: ing. Tušková); do 11.5.2008 všichni 
�lenové KM� p�edají p. Prášilovi p�ipomínky od ob�an� ke kanalizaci, aby mohli být 
projednány na setkání se zástupci VCES a MmOl 14.5.2008 (odpovídá: všichni) 

- Mgr. Ostr�il – p�edal stížnosti a p�ipomínky ke kanalizaci z ul. H. Kvapilové, budou 
�ešeny 14.5.2008 na jednání s VCES 
- kanaliza�ní šachty od „Háje�ku“ ke Chválkovicím jsou bez poklop� 
(hloubka 2 - 4 m), bude nahlášeno policii (odpovídá: Filipcová) 
- ozna�ení ul. V Kukle – bude �ešeno s MmOl 
- žádost o ozna�ení ul. H. Kvapilové jako obytné zóny 

- p. Je�ábek – chodník v ul. U Cihelny 5 je propadlý, v ul. U Cihelny 17 je zni�ená vpus� 
do staré kanalizace – bude p�edáno na MmOl a požádáno o opravu 

- výjezd z ul. U Cihelny (Jarošovi, Trune�kovi) – �ást makadamu navezla 
VCES; bude vznesen dotaz na VCES, kdy bude dáno do p�vodního stavu, 
zbývající �ásti musejí ob�ané �ešit s p. R. Spá�ilem, který provedl úpravy 
v zadní �ásti 
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- p�edal p. Prášilovi p�ipomínky a stížnosti ob�an� ke kanalizaci (24 bod�) – 
bude �ešeno 14.5. na jednání s VCES 

- úkoly pro pracovníka TSMO: úklid kolem kontejner� na ul. Aldova a pod nimi, dále 
odtravn�ní chodník� na  ul. Pplk. Sochora (odpovídá: ing. Kopal)  

 
Požadavky host�: 

- pí Spá�ilová - dotaz, kdy bude vybudován chodník v ul. Vít�zství od schod� z ul. Na 
Kopci k Pospíšilovému – požadavek na chodník byl p�edán JUDr. Majorovi, 
aby byl zahrnut do požadavk� na opravy silnic a chodník�, které plánuje 
MmOl v �ástech m�sta dot�ených výstavbou kanalizace po jejím ukon�ení 

- p�emíst�ní kontejner� v zatá�ce na ul. Vít�zství, stávají v silnici 
- kaštan v ul. Na Kopci (p.�. 578) – je pot�eba ho skácet, je suchý (odpovídá: 

ing. Kopal) 
- pokácení akát� na svahu u ul. Vít�zství (odpovídá: ing. Kopal) 

- pí Kubá�ková, Langrová, p. Pecha – ul. Vít�zství 16, 18, 20 – ke kraji vozovky a p�es 
žlaby je nasypána hlína, p�i dešti pote�e do kanál�, je omezen p�ístup k dom�m; 
dotaz na vybudování chodníku od zastávky u „staré cesty“ k ul. Junkova – bude 
vznesen dotaz na majetkoprávní odbor, jestli ploty na parc. �. 88/2 – 4 nezasahují na 
obecní pozemky (odpovídá: ing. Tušková) 

- pí Langrová – u domu m�li vydlážd�no stání pro auta, p�i výstavb� kanalizace se 
kostky odvezli a už nebyly zp�t vráceny 

- p. Ho�ínek – silnice na Vít�zství má opa�ný sklon, voda p�i dešti nete�e do žlab� po 
levé stran�, ale lidem do zahrádek po stran� pravé 

- p. König – požádal o op�tovné zakreslení jízdních pruh� v�etn� odbo�ovacích v ul. 
pplk. Sochora a Gagarinova 

- oslovit policii a požádat o umíst�ní radaru na m��ení rychlosti projížd�jících 
aut  od Ostrovan a Samotišek (odpovídá: ing. Filipcová) 
- u Malinového – propadají se p�ekopy silnice 
- nad h�išt�m – propadlá �ást po kanalizaci, chce to tam navézt ornici 
- zna�ení Droždín – stále se nic ned�je – stále urgujeme (odpovídá: Mgr. 
Ostr�il) + zna�ení silnice (kamion u Vorá�ového); 
- výstavba 50 RD u Bukovan – p�i napojení vody na stávající vodovod budou 
sou�asní obyvatelé H. Úlehel bez vody 

- p. Pražák – pokud prob�hne výstavba 50 RD, pozemky pod nimi budou zem�d�lskou 
technikou nedostupné 

- cesta nad sadem –prob�hne tam místní šet�ení MmOl, je tam navezen 
makadam, asfalt bez povolení, asfaltem je zasažen i sad, 
- ul. U K�íže cht�jí její majitelé uzav�ít, je soukromá (p.�. 471/4) 
- výstavba 50 RD – jak bude vysoký násep kanalizace 

 

Program  další sch�ze KM� – �erven 2008: 
- Pln�ní úkol� z minulého zasedání   
- Kanalizace, 
- Dopravní problematika 
- Požadavky host� 

Termín p�íští sch�ze KM�:  2. �ervna 2008 v 18:00 

 

 
                                                                                                Ing. Eva Tušková 

p�edsedkyn� KM� �.2 – Droždín 
 

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


