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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 2. 5. 2011  

 
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Pelikán 
Omluveni: p. Voráč, pí Daňková 
Hosté: p. Jeřábek 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  

- Nové složení KM Č – v dubnu 2011 schválila Rada města nové složení komise; 
protože však KMČ Droždín nemá zvoleného nového předsedu, bude do doby jeho 
zvolení fungovat provizorně – bude pouze přebírat od občanů Droždína podněty 
k řešení problémů – tyto podněty lze vhodit do schránky na hasičce nebo je předat 
v úřední hodiny v hasičce pracovníkovi magistrátu, případně je předat osobně na 
pravidelných schůzích KMČ.  

- MHD č. 15 – dne 3.5. proběhlo na MmOl jednání ke změnám MHD – o případných 
změnách v jízdních řádech budou občané informováni – byly předány následující 
požadavky: 

• chybí spoj kolem 16.30 ve dnech pracovního klidu ve směru Hlavní nádraží – 
Droždín ( v řešení je alternativa zajíždění linky č. 11 do Droždína s pokračováním 
ve směru k hl. nádraží 

• spoj linky č. 15, který vyjíždí v 7.08 z Bukovan - již v Droždíně přeplněný - na 
tomto spoji je v současné době prováděno sčítání - tři dny byly vysčítány minulý 
týden a tento týden probíhá rovněž sčítání, a to přímo řidiči. Jako řešení se 
naskýtá protáhnout školní spoj, který vyjíždí ze zastávky Bystrovany,škola v 7.10 
již z Bukovan. Bude předloženo Radě města Olomouce k projednání. 

• spoj pro lidi končící kolem 21.00 v supermarketech lze řešit pouze zavedením 
nového spoje. Bude předloženo Radě města Olomouce k projednání – u tohoto 
požadavku navrhl MmOl zajíždění linky č. 11 s odjezdem ze zastávky Hlavní 
nádraží ve 21.17 vést do Droždína (tam by byl cca ve 21.34), protože nov spoj 
nelze zavést – nový návrh KMČ: posunout stávající spoj č. 15 s odjezdem 
z hlavního nádraží ve 21:06 o cca 20 minut , pokud to není možné, tak akceptuje 
návrh MmOl 

- Černá skládka – podle informací p. Stejskala se pod kapličkou na Staré cestě 
objevila černá skládka, bude prověřeno a případně požádáno o její likvidaci; 
odpovídá: Stejskal  

                              

Požadavky host ů: 
p. Jeřábek: 
- navštívil pracovníky MmOl a dotazoval se na další pokračování prací na dětském hřišti; 
podle jeho informací velké herní prvky zajišťuje odbor koncepce a rozvoje (uzavřena 
rámcová smlouva se 4 dodavateli), drobné prvky, lavičky a výsadbu zeleně odbor 
životního prostředí. Dále navštívil Odbor vnějších vztahů, který přislíbil zjistit současný 
stav týkající se investic do hřiště – KMČ schválila v rozpočtu na nový prvek částku 80 tis. 
Kč. 

 

Program  a termín další sch ůze KMČ – 30. května 2011 v 18:00:  
- Plnění úkolů z minulého zasedání  
- Údržba a úklid obce 
- Informace z MmOl 
- Požadavky hostů 

 
 
Zapsala: Ing. Filipcová                                                                                                 


