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Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 6. 10. 2008 
 
P�ítomni za KM�: Ing. Tušková, Ing. Filipcová, p. Prášil, Mgr. Ostr�il, p. Je�ábek,  
Omluveni: pí Pospíšilová, Mgr. Prágerová,   
Hosté: pí Prášilová, p. König 

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

Informace: 
- KANALIZACE: do 10. 10. by m�lo být dílo p�edáno investorovi (MmOl), následn� 

bude písemn� požádáno o kolaudaci kanalizace, p�edpokládané nabytí právní moci 
kolaudace do konce listopadu, 1. žádosti o p�ipojení by mohly být podány od 
1.12.2008; 

- 18.10.2008 – sb�rová sobota; 
- k za�átku �íjna 2008 bylo z rozpo�tu KM� v Droždín� vy�erpáno 577 000,-- K� (viz 

podrobný rozpis p�ílohou zápisu); 
- Rada m�sta se sejde na 1. investi�ní sch�zce, na které bude schvalovat požadavky 

všech KM� na investice v roce 2009; 
- dle žádosti MmOl byly p�edány požadavky na o�ez a dosadbu d�evin v Droždín�; 
- p. St�ílka – žádá o pronájem 7 m2 z parcely �. 335/1 za ú�elem parkování auta – 

KM� souhlasí s pronájmem do doby, než se v dané lokalit� bude budovat 
komunikace; 

- v úterý 7.10.2008 prob�hne jednání k vypracování studie bydlení v okolí Gregoráku a 
p�ípadnému umíst�ní haly ; 

- prob�hlo jednání na ul. H.Kvapilové – vzhledem k plánované velké výstavb� RD se 
plánuje od k�ižovatky s ul. Janouškova p�esun chodník� na druhou stranu (nad 
Adamovku), retardéry tam nejdou umístit, �ešením je pouze zvýšení úrovn� této 
k�ižovatky; 

- SME provedla o�ez v�tví u Muckového zasahujících do drát� el.vedení, nutno provést 
další úpravu, p�i v�tru sv�tlo nesvítí, stejný problém na zastávce H.Úlehla sm�rem do 
m�sta (odpovídá: Mgr. Ostr�il); 

- na m�sto byla podána žádost o umíst�ní nových dopravních zna�ek v Droždín� – dle 
sd�lení MmOl bude s umíst�ním problém, protože se jedná o krajské silnice; 

- požadavek na pracovníka TSMO – úklid zastávky H. Úlehla (odpovídá: Filipcová); 
- vyvrácená zna�ky (STOP, P�ikázaný sm�r jízdy) u domu v ul. E.Junkové 8 – žádáme 

MmOl o nové zabudování ( odbor vn�jších vztah� ); 
- nesvítící sv�tlo mezi bytovkami, ul. U cihelny 33 a 35 – žádáme MmOl o opravu ( 

nahlášeno TS (odbor vn�jších vztah� ); 
- sm�nu pozemku p. Pražáka – �eší pí Bu�inová; 
- cesta p. Kubí�ek - �ešeno s p. Fazekašem z MmOl – p. Kubí�ek musel zpracovat 

dokumentaci k legalizaci cesty – mezitím rozhodl JUDr. Major, že se tato cesta nesmí 
napojit na cestu v ul. U K�íže, musí z�stat 20 m volný travnatý pás – p. Kubí�ek 
musel nechat takto upravit dokumentaci; 

- o p�ísp�vcích na �innost spolk�, na akce konané v Droždín� se bude jednat na 
základ� p�edložených žádostí až po schválení rozpo�tu na r. 2009, tedy nejd�íve 
v lednu 2009 ; 

- obrubníky v ul. Jesenická – stále v �ešení; 
- ul. Jesenická – �erná skládka na parc. �. 652 – žádost pí.Plevkové o odklizení 

(odpovídá: Mgr. Prágerová, p.Prášil); 
- vybudovaný nájezd do ul. Jesenická – uli�ka nad domem v ul. Vít�zství 4 – prov��it, 

jestli nebrání odtoku vodu do kanalizace (odpovídá: p. Prášil); 
- p. Je�ábek – dotaz, kdy bude opraven chodník v ul. U Cihelny 5, 17 – žádost na 

MmOl zaslána již v kv�tnu 2008 (prov��í: Ing. Tušková); 
- dotaz, kdy bude dod�láno sv�tlo od h�išt� na H. Úlehla; 
- návrh na sestavení po�adníku na r�zné opravy a drobné investice; 
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- návrh na instalaci lavi�ek a osázení zelení na pozemku �. 393/3 – travnatá 
plocha v zatá�ce v ul. Dolní Úlehla – zjistí na odboru koncepce a rozvoje 
MmOl, jaké jsou možnosti využití této plochy (odpovídá: Je�ábek)  

 
Požadavky host�: 
- p. König – žádost o p�ísp�vek pro SK Droždín na r. 2009; 
- p. Pražák – návoz hlíny u staré vodárny parc.�. 280 (ul. Ture�kova) – cesta je 

nepr�jezdná po výstavb� kanalizace, úprava nájezdu do ul. Ture�kova z ul. U 
Cihelny, vedle �ísla popisného 28 – náprava byla p�islíbeno firmou VCES, zp�sobeno 
výstavbou kanalizace – žádáme MmOl o nápravu; 

 

 

Program  další sch�ze KM� – listopad 2008: 
- Pln�ní úkol� z minulého zasedání   
- Kanalizace, 
- Dopravní problematika 
- Rozpo�et 2009 
- Požadavky host� 

Termín p�íští sch�ze KM�:  3. listopadu 2008 v 18:00  

 

 
                                                                                                Ing. Eva Tušková 

p�edsedkyn� KM� �.2 – Droždín 
 

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


