
Komise místní �ásti �. 2 – Droždín 
 

- 1 - 

 
Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 5. 1. 2009 

 
 
P�ítomni za KM�: Ing. Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostr�il, p. Je�ábek, Ing. Filipcová, ing. 
Stejskal, 
Omluveni: Mgr. Prágerová, pí Pospíšilová,   
 
Hosté: p. Pražák, p. St�ílka, p. Janík, ing. Spurný, p. König 
Jednání KM� �. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasi�ské zbrojnici.  

 

Informace: 

 
- Získání parcely �. 70 (špice pod školou) do vlastnictví m�sta – KM� podala žádost, 

musejí se k ní vyjád�it dot�ené odbory MmOl (odbor vn�jších vztah� ) 
- Kanalizace – probíhá kolauda�ní �ízení, k tomu prob�hnou dne 9.1. a 15.1. místní 

šet�ení – zú�astní se Mgr. Ostr�il a p. Prášil 
- Územní plán – p�ipomínky p�edány v termínu  na MmOl 
- Mgr. Ostr�il a Ing. Stejskal navštívili Odbor dopravy MmOl, aby zjistili konkrétní 

informace k územnímu plánu z oblasti dopravy – informace nebyly pracovníky MmOl 
sd�leny s od�vodn�ním,že vlastní návrh se teprve tvo�í; 

- výstavba Východní tangenty – nedotkne se katastru Droždína, ale bude zaslán dopis 
se žádostmi o informace, jak je zajišt�n p�íjezd na Sv. Kope�ek a jestli nevzroste 
po�et aut projížd�jících Droždínem (odpovídá: ing. Tušková, odbor vn�jších 
vztah�) 

- Rada m�sta Olomouce vypov�d�la pronájem pozemk� FADRU, o pronájem t�chto 
pozemk� nyní žádá AGRA Chválkovice a ing. Tichý, Chválkovice – KM� souhlasí 
s pronájmem pozemk� k zem�d�lským ú�el�m krom� pozemku �. 1294/8 – jedná se 
o biocentrum a u pozemku �. 1301, kde požaduje zachovat trvalý travní porost 

- Na pozemku �. 1292/1 ( hrani�ky – rozd�lení katastr� Droždín a Bukovany ) jsou 
ozna�ené stromy ke kácení . Odbor životního prost�edí na okamžitý dotaz ( jedná se 
o biokoridor ) komisi sd�lil, že nevydal žádné rozhodnutí ke kácení. Pozemek je však 
veden v kategorii les a zde sta�í územní rozhodnutí k plánované p�eložce vysokého 
nap�tí, aby p�íslušný energetický závod stromy odstranil v budoucím ochranném 
pásmu VN, které je 15m. KM� a odbor koncepce a rozvoje Mmol byl v dob� jednání 
o umíst�ní a stavb� 50 RD a p�eložce VN proti jakémukoliv kácení strom�. Na 
základ� této informace probíhá zjiš�ování u stavebního ú�adu a M�stských les�, zda 
toto uzemní rozhodnutí již bylo vydáno, p�ípadn� jak se dá kácení ješt� zabránit. 
(odpovídá: ing. Tušková, odbor vn�jších vztah�) 

- Požadavky na TSMO:  
� Z�ízení nového sv�tla na ul. Akátová a Jesenická 
� Posunutí stanovišt� kontejner� na ul. Gagarinova 
� Ul. Vít�zství – vým�na kontejneru na plast a p�idání 1 navíc, vým�na zvonu 

na sklo 
� Opravy sv�tel – Na P�íhonu (parc.�. 873), V Rynkách 9 
� Zjistit možnost získání pracovníka TSMO na úklid na celý týden 
(odpovídá: ing. Filipcová, odbor vn�jších vztah�) 

- MPO – prov��it možnost získání makety policisty ke škole, zjistit bližší informace o 
obsluze preventivního radaru (odpovídá: ing. Filipcová) 
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- ROZPO�ET NA ROK 2009: - m�l by být op�t ve výši 180 tis. K�; �lenové komise 
navrhli následující a o jednotlivých návrzích a �ástkách bylo hlasováno: 
1. úprava návsi             50 tis. K� – p. Je�ábek hlasoval proti 
2. v�nce k pomník�m a výsadba kytek u pomníku  3 tis. K� – p. Je�ábek 

hlasoval proti 
3. oslava Dne matek     4 tis. K� – p. Je�ábek hlasoval proti 
4. d�tský karneval      5 tis. K� 
5. den d�tí       5 tis. K� 
6. p�ísp�vek SK na �innost   10 tis. K� 
7. Droždínské hody    10 tis. K� 
8. oprava pomník� 
9. úprava cest a chodník� 
10. zrcadlo (H. Úlehla – p�íjezd k chatám) 
11. zast�ešení zastávky H. Úlehla  
u položek 8 – 11 bude nejd�íve ov��ena cena, p�ípadné další požadavky budou do 
rozpo�tu KM� za�azeny v pr�b�hu roku 

 
 
     Požadavky host�: 
 
- p. St�ílka, p. Janík – požádali o vysv�tlení variantního �ešení výstavby haly u 

Gregoráku, sou�asn� p�edali písemné p�ipomínky k t�mto studiím pro 
primátora m�sta 

- p. König, ing. Spurný – oznámili pravd�podobnost získání dotace na um�lý povrch 
na h�išti SK, tím by se zkomplikoval zám�r výstavby haly vedle h�išt� – 
byly požádáni �leny KM�, jestli nelze posunout h�išt�, aby prostor pro halu 
z�stal; recyklát z h�išt� po odstran�ní sou�asného asfaltového povrchu – 
mohl by být použit na vysypání cyklostezky pod ul. H. Kvapilové – 
prov��í : Mgr: Ostr�il  

- p. Pražák – návrh na umíst�ní zrcadla do zatá�ky u Kone�ného (H. Úlehla – p�íjezd 
k chatám) – zjistit cenu zrcadla v�etn� instalace (odpovídá: p. Je�ábek)  

 

 

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

Termín p�íští sch�ze KM�:  2. února 2009 v 18:00  

 

 
                                                                                                Ing. Eva Tušková 

p�edsedkyn� KM� �.2 – Droždín 


