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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 31. 5. 2010  

 
Přítomni za KMČ: Ing.Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, Ing. Stejskal, Mgr. Prágerová, 
p. Voráč, Ing. Filipcová, 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00h v hasičské zbrojnici.  
 

– Den dětí – srdečně zveme všechny děti a rodiče k oslavě Dne dětí, která se 
uskuteční na hřišti SK v neděli 6.června 2010 se za čátkem ve 14h . Na jeho 
přípravě se podílí SK, SDH a finančně je KMČ podpořen částkou 5 tisíc Kč. 

– Dětské h řišt ě – proběhlo vytýčení trasy řadu vodovodu, úprava valu. Zemní práce – 
příprava na osetí travnaté plochy a vymezení hřiště pro volejbal, nohejbal, na horní 
hranici dětského hřiště vytvoření záseku z důvodu částečného vyrovnání povrchu 
celé plochy, je prozatím pro nepříznivé počasí stále v řešení. S pracemi bude 
započato ihned, jakmile na plochu bude moci vjet technika. Je třeba také navíc zajistit 
posečení trávy v lokalitě, následná výsadba dřevin je zajištěna. Zajiš ťuje:Vorá č, 
Tušková  

– Droždín – spole čenské centrum  – Rada města Olomouce dne 18.5.2010 schválila 
a podpořila projekt na výstavbu tohoto centra. Vzhledem k volbám a změnám na 
magistrátu může být zpracování projektové dokumentace zadáno až na podzim, 
v říjnu 2010. Projekt byl také prezentován radními v sobotním vydání (22.5.2010) 
Mladé Fronty Dnes ( viz p říloha).  Doufáme, že se tímto projektem nové vedení 
bude dále zabývat a věříme v jeho konečnou realizaci; 

– Preventivní radar od Samotišek bude nainstalován do konce června ( má být dodán 
z Německa kolem 20.6.2010); 

– Sečení trávy – vzhledem k nepříznivému počasí nastal posun sečení trávy na 
dohodnutých veřejných prostranstvích. KMČ se snaží tyto plochy v seznamu pro 
sečení rozšířit, nicméně domluva s TS je složitá. Zodpovídá: Filipcová  

- výsadba kolem k říže u Bukovan – projednán návrh ozelenění kříže, vlastní výsadba 
by měla být provedena do konce června 2010; 

-  Parkování – Jesenická  – stále v řešení, odbor dopravy po urgenci KMČ žádost 
předal odboru investic; Zodpovídá: Tušková  

- Technické služby –  požadavky na opravy chodníků a komunikací budou prověřeny 
místním šetřením za účasti KMČ Zodpovídá: Prášil  

- Propad komunikace  – reklamace kanalizace, Jesenická , žádost byla opětovně 
poslána na odbor dopravní a odbor investic. Odpověď Magistrátu města Olomouce  
obsahuje sdělení, že na předmětné komunikaci bude provedena oprava pouze 
lokálně na nejhorších místech tak, aby komunikace zůstala sjízdná Zodpovídá: 
Tušková, Prášil  

- Rošty na Myslivecké, Jesenické, V Rynkách  – jejich čištění je urgováno neustále, 
po každém dešti. Technické služby nejsou kapacitně schopny pravidelně v 27 částech 
města  tyto rošty udržovat, takže lze počítat jen s občasným pročištěním. 

- Černé skládky v Droždína  – černá skládka na parc. č. 515, 501, na dvou místech 
v sadu pod hřištěm a na polní cestě od kříže u Bukovan k lesu je v řešení s odborem 
ŽP Zodpovídá: Prágerová  

- Propadlý chodník ul. U Cihelny (Wernerovi) – bylo nahlášeno, bude dále urgováno 
– vjezd K Vorá čům – kolize s k řižovatkou  – bylo provedeno šetření na místě se 

zástupci dopravního inspektorátu se závěrem, že se jedná o nebezpečný výjezd, kde 
nejsou dodrženy rozhledové poměry. Žádost o řešení byla předána Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje. Zodpovídá: Stejskal  

– Dne 4.6.2010 proběhne kontrolní prohlídka v lokalit ě výstavby nových 50 RDu 
Bukovan  ve věci vodovodu a kanalizace. Za KMČ se tohoto jednání zúčastní pan 
Stejskal. 
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Požadavky host ů: 
 
p.Pražák :  

-     upozornil na propad komunikace na ul. H.Kvapilové ( u p.č. 199/77) 
- nahlásil několik černých skládek v k.ú. Droždín 
- nabídl možnost směny části pozemku (špice) u dopravního zrcadla v zatáčcce pod 

Bartákovým, pro možnost vyhnutí se protijedoucích vozidel; 
 
manželé Zatloukalovi, Jesenická ul. : 

- upozornili na rozbité pouliční světlo ve spojovací uličce mezi ul. Mysliveckou a 
Jesenickou a rozbité schody – předáno k řešení odboru vn ějších vztah ů 

- podali žádost o pročištění svodnice Adamovky. Tato záležitost byla řešena v minulosti 
v součinnosti s panem Jeřábkem, hasiči a odborem ŽP, dosud nedořešena. 
Vzhledem k nedostatku financí požádá KMČ místní hasi če o pomoc v této aktivitě. 

 
Stížnosti ob čanů: 

- stížnost manželů Laštůvkových na pokaženou studnu v ul. Jesenické a sečení trávy. 
Oprava studny byla několikrát urgována na odboru majetkoprávním a je součástí 
Požadavk ů na údržbu pro rok 2010 – viz p říloha . Oprava je přislíbena do 
11.6.2010. Sečení trávy – viz výše uvedené informace. 

- Pan Konig upozornil na průsak vody na bývalém volejbalovém hřišti na Úlehlách. 
Pravděpodobně se jedná o následky stávajících dešťů, kanalizace bude prověřena. 

- Občané ul. Jesenické požadují řešení problematiky se zavodněnou komunikací 
v souvislosti s odtokem vody z pozemku manželů Vronských. V řešení. 

 
            Vzhledem k nár ůstu požadavk ů  a stížností na údržbu m ěstské části Droždín 
bychom cht ěli p řipomenout ob čanům Droždína, že KM Č je pouze poradním orgánem 
Rady m ěsta Olomouce. KM Č nedisponuje vlastními finan čními prost ředky a 
pracovníky, kte ří zajiš ťují údržbu, vše je provád ěno jen se souhlasem MmOl. I když se 
snažíme veškeré požadavky, podn ěty a stížnosti okamžit ě předávat na p říslušné 
odbory magistrátu a urgujeme jejich provedení, není  v našich silách ovlivnit spln ění a 
provedení všech Vašich požadavk ů. Jak se nám již mnohokrát stalo, požadavek nebo 
stížnost podaná ob čanem p římo na magistrát je často vy řízena rychleji než požadavek 
ze strany KM Č. Doporu čujeme proto ob čanům, aby zvážili p říště možnost obrátit se 
přímo se žádostí  na magistrát i z toho d ůvodu, že KM Č se schází 1x m ěsíčně a zpětné 
řešení některých problém ů již nemusí být aktuální. D ěkujeme Všem ob čanům za 
pochopení, za podn ěty, které od Vás dostáváme, a v ěříme, že budete s naší prací i 
nadále spokojeni. 
 

 

Program  a termín další sch ůze KMČ – změna termínu p říštího jednání  

- pond ělí  28.6.2010 v 18:00:  
- Plnění úkolů z minulého zasedání  
- Údržba a úklid obce 
- Informace z MmOl 
- Požadavky hostů 
 
 
 

                                                                                                Ing. Eva Tušková 
                          předsedkyně KMČ č.2 – Droždín 


