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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 2. 2. 2009  

 
Přítomni za KMČ: Ing. Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, p. Jeřábek, Ing. Filipcová, ing. 
Stejskal, 
Omluveni: Mgr. Prágerová, pí Pospíšilová,   
Hosté: p. Hrudník 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  

Informace:  
- Ing. Tušková zaslala dopis ing. Minaříkovi se žádostí o informace týkající se výstavby 

východní tangenty 
- Kácení stromů v lokalitě „Zadní Doleček“ (v územním plánu vedeno jako biocentrum 

a biokoridor) už nelze zastavit z důvodu vydání územního souhlasu s přeložkou VN 
kvůli výstavbě 50 rodinných domů; KMČ při jednání před vydáním tohoto rozhodnutí 
upozorňovala na tento problém a s kácením nesouhlasila, připomínka nebyla 
akceptována a požadavku nebylo vyhověno; 

- Požadavek na výměnu zvonů na sklo – stanoviště kontejnerů Aldova a Gagarinova 
(odpovídá:  Filipcová) 

- Urgence opravy světel Na Příhonu, V Rynkách (odpovídá:  Filipcová) 
- Žádost o uvolnění pracovníka TSMO na úklid v Droždíně na celý týden od jara, 

prověřit, jak je tento pracovník kontrolován ze strany TSMO – bude dána písemně 
(odpovídá:  Filipcová) 

- Oprava pomníku – z MmOl bylo přislíbeno, že bude prověřen stav pomníku, případně 
prověřena cena opravy a pravděpodobně bude oprava v tomto roce provedena; 

- Úpravy cest a chodníků – řešeny z pí Pospíšilovou z MmOl (odbor vn ějších vztah ů) 
- Zastřešení zastávky na H. Úlehlách – pí Dokoupilová z MmOl prověří možnost 

financování (odbor vn ějších vztah ů) 
- Požadavek na zrcadlo na asfaltce k lesu – zatáčka u Konečného – musí být územní 

rozhodnutí, odbor vn ějších vztah ů bude požádán o realizaci, cena zrcadla je 
v rozmezí 8-11 tis. Kč bez DPH – všichni členové hlasovali pro instalaci zrcadla 

- Úprava návsi  – ing. Štěpánková z MmOl provede místní šetření, které stromy je 
třeba prořezat a co se musí vykácet ( jedná se o smrky, esteticky nevhodné, pod nimi 
nelze nic vysadit, stíní, je třeba je odstranit a vysadit nové, vhodnější dřeviny, 
případně přesunout i vývěsky tak, aby celý tento prostor po úpravách byl prosvětlen a 
důstojně upraven ), ing. Vaculíková (odbor koncepce a rozvoje ) nás zahrne do 
požadavků na drobnou výsadbu. Případné kácení by proběhlo  do března, výsadba 
na podzim – jiný způsob úpravy návsi v tuto chvíli nelze provést – p. Jeřábek s tímto 
způsobem úpravy nesouhlasí, ostatní členové byli pro; (odbor vn ějších vztah ů) 

- Oprava rozhlasu na ul. Aldova, získání informací, jak postupovat při opravě okapů na 
RD, kde je umístěn rozhlas (Gagarinova 24), na ul. E. Junkové 14 brání umístění 
rozhlasu příjezdu velkých vozidel k domu (odpovídá:  Tušková, odbor vn ějších 
vztahů) 

- Mgr. Ostrčil – podal návrh na odkup domu vedle obchodu, bylo by zde dobré zázemí 
pro všechny spolky v Droždíně – Ing. Tušková napíše žádost Mmol, Mgr. Ostrčil 
připraví koncept a zjistí bližší informace (odpovídá:  Tušková, Ostr čil ) 

- Občanům Droždína bude do schránek doručena anketa týkající se nakládání 
s odpady z domácnosti – vypln ěné lístky vracejte, prosím, do schránky KM Č na 
hasi čce do 11.2.2009 

- Místní šetření ke kanalizaci na ul. Myslivecká a Arnoldova – byl zjištěn nižší počet 
kanálů, navrhnuto umístit příčné rošty, v každé ulici jeden, řešením se zabývá 
vodohospodářský orgán; 

- Od března se předpokládá možnost připojování RD na kanalizaci – pokud má občan 
již vyřízen územní souhlas, ale ještě nezahájil výkopové práce,musí si nechat vystavit 
nový, nelze ho prodloužit. Je nutné zkontrolovat platnost územního souhlasu – platí 
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pouze 1 rok. Pokud už zahájil práce, třeba výkop a čeká jen na možnost přepojení, 
pak se územní souhlas neobnovuje; 

- Uřezané světlo Aldova  - je již nainstalováno, ale svítí do zahrady, bude dále řešeno 
- Pí Nedomová požádala o posílení spoje MHD č. 15 v 7:12 z Droždína – žádáme 

občany, aby případné další návrhy na úpravu jízdního řádu doru čily  do p říští 
schůze KMČ do schránky na hasi čce 

- Výcvikové hřiště SDH – MmOl počítá s realizací, nyní je vyčleněno 600 tis. Kč na 
dětské prvky, v dubnu bude možná doplněna celá částka 3 mil. Kč . v jednání. 

- Realizace ostrůvků ke zpomalení průjezdu Droždínem – nejsou na MmOl v plánu 
investic na tento rok. KMČ již 2. rokem o ostr ůvky žádala, lze na n ě dostat až 2/3 
dotaci z krajského ú řadu, Mmol na tuto možnost nereaguje; 

- Mgr. Prágerová – návrh na vydávání zpravodaje – cca 2x ročně, členové komise jí 
doplní  své návrhy na obsah zpravodaje do poloviny února 

- Na MmOl byla zaslána žádost o odborné ošetření lip u Kříže u Bukovan 
- Mgr. Ostrčil, p. Prášil – zúčastnili se výroční schůze SDH Droždín – chválili činnost 

SDH, kterou vykonávají pro obec, jejich práci s mládeží 
- Názvy nových ulic, které vzniknou při výstavbě nových RD u Bukovan – dle nákresu 

zaslaného z MmOl se jedná o 5 ulic, KMČ navrhuje pouze 3 – K Dolečku, 
Bukovanská, Na Padělkách (odbor vn ějších vztah ů) 

- Nově bude zpracováno umístění tyčí na radar (odpovídá:  Jeřábek ) 
- P. Jeřábek navrhl zapsání lípy na pozemku p. Haince jako památného stromu, p. 

Hainc souhlasí, budou zjištěny bližší informace (odpovídá:  Tušková ) 
- Ing. Václav Stejskal byl jmenován novým členem KMČ; 
 
- Požadavky KM Č na řešení – shrnutí: 

- úprava zeleně na návsi ( odstranění nevhodných a přestárlých dřevin a křovin 
s výsadbou nových); 

- oprava pískovcových plastik na pomníku k 1. a 2. sv. válce; 
- rozšíření veřejného osvětlení vždy o 1 světlo na ulici Akátová a Jesenická; 
- dodání a umístění plastové zastávky MHD na ul. Horní Úlehla ve směru 

z Bukovan do Droždína, p.č. 498; 
-  prošetření a případné osazení dopravního prvku, zrcadla, v zatáčce cesty 

p.č. 501 a 504/17 do chatoviště ( je zde nepřehledná ostrá zatáčka 
v zařezaném terénu, pro chodce i auta nebezpečná); 

- zapracování recyklátu z asfaltového hřiště (uválcování ) na cestě vedené jako 
cyklostezka ( navazuje na ul. Hany Kvapilové, p.č.218, a pokračuje mezi poli 
do Chválkovic; 

- možnost doplnění vánočního osvětlení, výzdoby obce; 
- instalace stabilních instalačních sloupů pro umístění mobilního radaru 

(případnou koupi jednoho ks radaru pro Droždín ) Městské policie na ulici U 
cihelny 33, pplk. Sochora 9, Horní Úlehla 55 a u ZŠ. Dle informací MP 
vyhovuje stabilní pevná pozinkovaná trubka, obvod 28 cm,průměr 9 cm, výška 
nad zemí 3,5 m( 3,20 m). Může být vhodně barevně označena pro 
nezáměnnost a identifikaci, např. v horní části tři modré pruhy a písmena M P 
( Městská policie). Toto jako precedens pro případnou další montáž na jiných 
místech. 

     Požadavky host ů: 
- p. Hrudník – dotaz, jestli se musí boční uličky v zimě solit, při odhrnování sněhu je 

sníh vždy nahrnut ke vchodům domů 

Program  a termín další sch ůze KMČ – 2. března 2009 v 18:00:  
- Plnění úkolů z minulého zasedání   
- Požadavky hostů 

                                                                                                Ing. Eva Tušková 
předsedkyně KMČ č.2 – Droždín 


