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Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 3. 11. 2008 
 
P�ítomni za KM�: Ing. Tušková, Mgr. Prágerová,  p. Prášil, Mgr. Ostr�il, p. Je�ábek,  
Omluveni: pí Pospíšilová, Ing. Filipcová 
Hosté:p. Stejskal, pí. Kubálová, p. Beck, p. Spá�il 
  
Jednání KM� �. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasi�ské zbrojnici.  

 

Informace: 
- KANALIZACE: Implementa�ní odd. Mmol ( ing. Dedek ) písemn� požádalo o 

kolaudaci. 
- rozpo�et KM�  Droždín na rok 2009 bude �ešen na sch�zi 2.12.2008; 
- Rada m�sta se sešla už na dvou investi�ních sch�zkách, na kterých jsou 

schvalovány požadavky všech KM� na investice v roce 2009; t�etí, poslední sch�zka 
prob�hne v m�síci listopadu, pak budeme informováni o akcích, které by se m�ly 
realizovat v p�íštím roce; 

- dle žádosti MmOl byly p�edány požadavky na o�ez a dosadbu d�evin v Droždín�; 
      Majetkoprávní vztahy : 
- p. Puda– žádá o odkoupení pozemku p. �. 938 . K dnešnímu dni se všichni vlastníci 

okolních pozemk� vyjád�ili souhlasn�. KM� souhlasí pouze za p�edpokladu, že na 
daném pozemku bude v�cné b�emeno pro p�ístup na okolní pozemky nejen pro 
sou�asné majitele, ale i pro p�ípadné nové; 

- manželé Kone�ní – žádají sm�nu pozemku, 19m2, p.�. 706 za 19m2 na pozemku 
p.�. 708 (zasahující cesta ) – KM� se sm�nou souhlasí; 

- pí Marešová – žádá o sm�nu pozemku p.�. 504/15 ( �ást cesty ) za �ást pozemku 
p.�. 708. Jedná se o 75m2 – KM� souhlasí; 

- v úterý 4.11.2008 byla na Rad� m�sta projednána studie bydlení v okolí Gregoráku a 
p�ípadnému umíst�ní haly ; S výsledkem jednání a dalšího postupu bude 
p�edsedkyn� komise seznámena panem primátorem na samostatné sch�zce. Studie 
bude po p�edání vyv�šena k nahlédnutí; 

- prob�hlo jednání na ul. H.Kvapilové vzhledem k plánované velké výstavb� RD. 
Vybudování komunikace s to�nou je problematické , je t�eba vykoupit 2 – 5m2 od 
stávajících majitel�, kte�í  s tím zatím nesouhlasí;  

- požadavek na pracovníka TSMO – úklid zastávky H. Úlehla a okolí ZŠ (odpovídá: 
Filipcová); 

- ul. Jesenická – �erná skládka na parc. �. 652 – žádost pí.Plevkové o odklizení – 
prob�hlo místní šet�ení s návrhem �ešení, TS budou požádány o odvoz �erné skládky 
a osázení chodníku zábranami u p.�. 652 (odpovídá: Mgr. Prágerová, 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  - TS by m�ly závadu odstranit v nejbližší 
dob�; 

- Informace o pozemcích P�dního fondu na katastru Droždín zjistí p. Je�ábek; 
- Prob�hla aktualizace mapy k.ú. Droždín – výstup pro práci KM� zajistí Mgr. Ostr�il; 
- Název nové ulice Ture�kova od�vodnil p. Je�ábek následovn�: 

V lét� 2008 za�ala výstavba nových dom� v okolí travnaté cesty,která za�íná vedle domu u 
Cihelny 28 a sm��uje ke staré vodárn�.Na podn�t Komise m�stské �ásti Droždín byl Radou 
M�sta Olomouce p�ijat návrh názvu této nové ulice -Ture�kova, dle pana Hynka Ture�ka 
žijícího do roku 1940 v dom� U cihelny 24. Pan Hynek Ture�ek b�hem 2. sv�tové války 
ukrýval ve svém dom� vedoucího ilegální �innosti z moravské Ostravy, kterého hledalo 
gestapo. Také vystavil n�kolik falešných pas�. Byl však prozrazen a zat�en, zem�el v 
koncentra�ním tábo�e Osv�tim v roce 1942/43. �in pana Hynka Ture�ka p�i odboji proti 
fašismu si zaslouží p�ipomenutí názvem ulice. 
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- KM� obdržela Oznámení o zadání územního plánu m�sta Olomouce, který pak  
      bude nezbytným podkladem pro veškeré d�ní v obci na dobu 15 let. �lenové komise  
      se k tomuto dokumentu budou podrobn� vyjad�ovat, p�ípadné p�ipomínky ob�an� 
      jsou vítány; 
-   Ozdobení váno�ního stromu – KM� chce vytypovat jiný jehli�nan a požádat o hez�í     
ozdoby – v �ešení (zjistí ing. Tušková. odbor vn�jších vztah� ); 

      -     informace a návrh p. Je�ábka k ozelen�ní p.�.393/3 – �ást (p�ísp�vek k �ešení do 
      územního plánu); 

 
      Požadavky host�: 
 
- pí. Kubálková – žádost o posunutí kontejner� na ul. Gagarinová  
                                  (zodpovídá Prágerová ); 
- p. Beck – návrh na nový název p�ípadné další nové ulice – zedníkova; 
- p. Spá�il – požaduje zjistit, kdo bude realizovat p�ípojku kanalizace pro hasi�ku; 
-                 -  informoval o cvi�ení 8 jednotek SDH v sobotu 8.11.2008 v Droždín�; 
 

 

 

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

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

 

 
                                                                                                Ing. Eva Tušková 
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