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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 7. 3. 2011  

 
Přítomni za KMČ: Ing. Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Voráč 
Hosté: p. Pražák, p. Jeřábek, p. Utíkal, p. Bergman, p. Špička, pí Vláčilová 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  
 

- Veřejné osv ětlení v ul. V Kukle a v ul. Na Kopci  – požadavek předán na MmOl, na 
nové VO musí být vypracován projekt; také předán požadavek na obnovu VO na ul. 
H. Úlehla – v zatáčce za Kopalovým 
- Oprava zastávky U Cihelny  – prozatím bude opraveno zastřešení stávající 

zastávky, o instalaci nové čekárny zatím nerozhodnuto  
- Požadavek na instalaci automatu na jízdenky  -  odpovídá:Tušková  
- Informace o novém složení KM Č – doposud v jednání MmOl  
- Informace z místního šet ření v ul. Na Kopci  – za KMČ se účastnil p. Stejskal – 

navržené řešení: svah je potřeba dát do přirozenějšího sklonu, čímž by se zabránilo 
erozi hlíny. Pan Pražák by musel souhlasit s posunem hranice svého pozemku, např. 
formou směny pozemku. Dále se musí vyčistit propustek  a u propustku instalovat 
nová mříž, která chybí a tím dochází k ucpávání propustku a voda nemůže odtékat. 
Návrh pana Feča na vybudování žlabu – tím by došlo k zúžení stávající vozovky. Po 
srovnání svahu je nutné zasít trávu, která brání stékání vody a odplavování hlíny. 
Předpokládané náklady cca 6 – 8 tis. Kč, ale není jisté, jestli by úpravu financoval 
MmOl.  
S tímto problémem souvisí rovněž otáčení vozidel  v této ulici. Pro zajištění 
stávajícího stavu bude zachován pozemek nad Červinkovým jako veřejný, nebude 
směňován. 
- žádost o řešení k řižovatky  ulic Gagarinova, U Cihelny a Pplk. Sochora – široká 

komunikace, chybí bezpečnostní prvky – přechod k dětskému hřišti. Řešení bude 
projednávat MmOl s Krajským úřadem. 
- náhradní výsadba SK Droždín  na dětském hřišti – z důvodu finanční náročnosti si 

SK Droždín vysadí stromy u svého hřiště. 
- UPOZORNĚNÍ: dne 11.3. bude v ulicích Horní a Dolní Úlehla, Na Kopci,  U Cihelny a 

Ke Stromkům přerušena dodávka elektrické energie v době od 8:00 – 15:00   
- Žádost paní Hubá čkové o užívání ve řejné zelen ě – umístění předzahrádky pro 

Hostinec u Šišků – KMČ souhlasí 
- Vybudování p řístupu k RD  (v zatáčce u Konečného – H. Úlehla) – bude řešeno 

společně s ulicí Na Kopci 
- Žádost o úpravu spoj ů MHD č. 15:  
• spoj 7:12h z Droždína - je přeplněný již v Droždíně, navrhujeme, aby nezajížděl 

do Bystrovan 
• chybí spoj kolem 16:30h ve dne pracovního klidu 
• chybí spojení od hl.nádraží večer pro lidi končící pracovní směny 

v supermarketech kolem 21.30h - v případě, že nelze přidat nový spoj č. 15, 
navrhujeme obnovení linky č.11 s odjezdem v 21:45 se zajížděním do Droždína – 
nutno předat doplnění návrhu na odbor 
- stížnost paní Zdražilové  na nedostatečné vyřešení problému zanesených příkop 

v ul. U Prachárny ze strany KMČ – KMČ předala pí Zdražilové seznam vlastníků 
parcel a také předala požadavek na vyčištění na majetkoprávní odbor MmOl, KMČ 
dále sděluje, že jiné pravomoci než předání požadavku pracovníkům magistrátu 
nemá,  proto nemůže tento problém dále řešit, pro další informace doporučila obrátit 
se na paní Brázdovou z uvedeného odboru 
- Ing. Tušková a Mgr. Ostr čil oznámili ukon čení činnosti a členství v 

KMČ Droždín  k 31.3.2011   
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Požadavky host ů: 
 
p. Utíkal, p. Bergmann, p. Špi čka, p. Je řábek, pí Fečová, p. Pražák  
-  ul. Na Kopci – eroze půdy při deštích, obratiště automobilů – viz informace z místního 

šetření v této ulici 

Program  a termín další sch ůze KMČ – 4. dubna 2011 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 

 
 
 
 
Rezignace ing. Evy Tuškové na funkci p ředsedkyn ě  KMČ 
 
Vážení spoluobčané, 
             po zralé úvaze jsem se rozhodla rezignovat na funkci předsedy komise městské 
části Droždín. Pár slov na vysvětlenou: 
             Už můj děda, pan František Utíkal, byl kdysi v Droždíně spoluzakladatelem Sokola a 
s dalšími obětavými lidmi v tkz. akcích „Z“ pomáhal vystavět hasičku s knihovnou, národní 
výbor a další objekty, které byly pro nás, Droždíňáky, důležitými objekty pro zdejší tradiční 
vztahy sounáležitosti. Chtěla jsem v tomto duchu a v rámci svých možností v těchto 
aktivitách pro Droždín pokračovat. Chtěla jsem prosadit priority vytvářející prostor pro zájmy 
a potřeby nás všech ve všech věkových kategoriích.              
             V průběhu celého mého funkčního období jsem vynaložila spoustu úsilí v jednáních 
směřujících k uskutečnění pro Droždín  velmi potřebných akcí (  výstavbu nového kulturně-
sportovního centra s celkovou úpravou návsi , realizaci dětského hřiště a prostoru pro zdejší 
jednotku hasičů, dořešení bezpečnosti dopravního provozu apod.). Na mnoha střetnutích se 
zástupci  města a  příslušných odborů byly navrženy postupy a časová období, kdy by tyto 
akce podporující rozvoj a vztahy v naší městské části měly být uskutečněny na základě 
zpracovaných studií.  
               Za uplynulé období se nám s kolegy v komisi podařilo získat pro naši městskou 
část větší objem peněz a zlepšilo se mnohé – zastávka MHD, oprava  ploch chodníků, část 
dětského hřiště se zemními úpravami celé lokality, opravy komunikací nevztahujících se jen 
ke stavbě kanalizace, bezpečnostní preventivní radary a jiné.  
                 Od komunálních voleb na sklonku loňského roku jsem se snažila prověřit 
možnosti realizace plánovaných akcí, o kterých jste byli pravidelně  informováni  v zápisech 
 KMČ.  Zjistila jsem, že se zřejmě s jejich realizací nepočítá, a to především  v souvislosti s  
ekonomickou situací města. Vzhledem k pravděpodobnosti vývoje se dá tedy předpokládat, 
že větší akce, z mého pohledu stěžejní,  zkrátka Radou města „neprojdou“. 
                   Po zvážení všech těchto pro mě závažných informacích jsem dospěla k závěru, 
že v tuto chvíli  neshledávám smysluplný prostor pro mou další práci v komisi. Mám také 
vážný dojem, že i politická příslušnost předsedy komise je v současné době důležitější než 
osobní angažovanost v práci samotné.   
                  Chtěla bych Vám proto oznámit, že z výše uvedených důvodů rezignuji na  funkci 
předsedy  a zároveň ukončím i členství v komisi ke dni 31.března 2011. 
                  Děkuji současně touto cestou kolegům a všem nápomocným občanům Droždína i 
magistrátu  za spolupráci. 
 


