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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 1. 11. 2010  

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

– Zvýšení po čtu spoj ů linky č. 11 zajíždějících do Droždína – paní Čuříková  
požádala o přidání spojů linky č. 11 zajíždějících do Droždína v průběhu dopoledne a 
také v době konce školního vyučování ZŠ na Kopečku pro žáky dojíždějící 
z Droždína - bude sepsána žádost. Zodpovídá: Ostr čil  

– Závěrečná kontrolní prohlídka  – KMČ obdržela pozvánku na 11.11. od 13:00 na 
kontrolní prohlídku kanalizace a vodovodu u 50 RD u Bukovan – na této prohlídce 
bude vznesen dotaz na záruky stávajících občanů Droždína pro dodávku vody, již 
nyní se na ul. Horní Úlehla projevují problémy s tlakem vody, vodovod má 
nedostatečnou kapacitu, zúčastní se ing. Stejskal Zodpovídá: Stejskal  

– Oprava zast řešení zastávky U Cihelny  – první týden v listopadu bude provedeno 
místní šetření odboru dopravy, pak budou informovat KMČ o případné opravě. 
Zodpovídá: Tušková  

– Dodatková tabule k „30“ u ZŠ  – PČR doporučuje její instalaci, není znám přesný 
text dodatkové tabulky, prověří Stejskal  

– Dětské h řišt ě – získáno 200 tis. Kč z odboru ŽP na dokončení terénních úprav a 
zatravnění plochy, byla vybrána firma, která znehodnotila dosud provedené úpravy, 
doposud nezatravněno, podána stížnost na ŽP a odbor vnějších vztahů; 

– Zdobení váno čního stromu  – bude objednáno Zodpovídá: Tušková  
– Ukončení svozu bioodpadu  – dne 24.11.2010 prob ěhne poslední svoz 

bioodpadu  v tomto roce, od následujícího týdne bude prováděn svoz TKO každý 
týden, v únoru proběhne mimořádný svoz bioodpadu; noví zájemci o popelnici na 
bioodpad mohou požádat v měsíci únoru na magistrátu Mgr. Swaczynu na tel. 
588 488 335 

– Setkání p ředsedů KMČ- ve středu 3.11.2010 proběhne tradiční setkání předsedů 
KMČ s představiteli města. Předsedkyně Eva Tušková přednese žádost o navýšení 
ročního objemu finančních prostředků a získání pravomocí komise.  

– TSMO – proběhlo místní  šetření týkající se opravy části komunikace v ul. Jesenická 
u Konečného; Zodpovídá: Prášil  

– Plány úklidu na zimní období  – jsou v přípravě, budou přibližně stejné jako loni 
Zodpovídá: Prášil  

– Radar u Bukovan – nefunguje, požadujeme opravit, Zodpovídá: odbor vn ějších 
vztahů 

– Odvodn ění v ul. Na Kopci  – proběhlo místní šetření odboru majetkoprávního 
za účasti pana Pražáka, Culka, za KMČ pan Prášil – návrh p. Pražáka na vybudování 
žlabu přes asfaltovou komunikaci, který bude odvádět dešťovou vodu tak, aby 
nestékala Culkům a Hutečkům do zahrad, jednalo by se o prozatímní řešení, bude 
nutné zpracovat projekt odvodnění této ulice; odbor majetkoprávní nechá zpracovat 
cenovou nabídku na vybudování žlabu, předpokládaná realizaci až na jaře 2011. 

 

Program  a termín další sch ůze KMČ - pond ělí  6.12.2010 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 


