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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 30. 5. 2011  

 
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Voráč, pí Daňková 
Omluveni: p. Pelikán 
Hosté: pí Špičková, p. Petr Spáčil 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  
-     MHD č. 15, 11 – Rada města schválila následující změny v MHD: 

• Linka č. 11 s odjezdem ve 21.17 ze zastávky Hlavní nádraží  do Droždína v pracovní 
dny i ve dny pracovního klidu bude zajíždět do Droždína. Příjezd do Lošova nově ve 
21.50, jízdní doba bude závlekem prodloužena o 4 minuty (platnost od 1.7.2011) 

• Linka č. 11 posun spoje s odjezdem v 16.18 ve dny pracovního klidu ze zastávky 
Svatý Kopeček,  ZOO na 16.14 a nově zajíždění do Droždína. Příjezd na Hlavní 
nádraží zůstane zachován v 16.37 (platnost od 1.7.2011) 

• Linka č. 15 - vedení posilového školního spoje v pracovní dny s odjezdem v 7.10 ze 
zastávky Bystrovany,škola  nově již z Bukovan – odjezd v 7.02 ze zastávky Bukovany 
(od 1.9.2011)  

- Pronájem pozemku pí Hubá čková – žádost paní Hubáčkové o pronájem části pozemku 
parc. č. 5 o výměře 64 m2 za účelem užívání zázemí a výstavby oplocení – jedná se 
změnu nájemce pozemku, dříve pan Šiška – KMČ souhlasí   

- ul. H. Kvapilové, Aldova – žádost manželů Kokešových o instalaci značky „Zákaz 
vjezdu vozidel nad 3,5 t“, tato vozidla při projíždění ulicí Janouškova najíždí na chodník u 
Kokešového a tím ho ničí, - KMČ bude dále řešit, umístění značky se zdá nevhodné 
vzhledem k probíhající výstavbě rodinných domů v přilehlých ulicích, ing. Filipcová bude 
řešit na pravidelném červnovém setkání se zástupci městské policie  

- Dětský den – 5.6.2011 ve 14 hod  se koná Dětský den na hřišti SK Droždín 
- SDH – podal žádost na odbor ochrany majetku o výměnu oken v hasičské zbrojnici 
- Setkání p ředsedů KMČ s představiteli m ěsta  – KMČ Droždín nemá zvoleného 

předsedu, proto ji na uvedeném setkání zastupovala ing. Filipcová – změna ve fungování 
KMČ, každá komise má svého „patrona“ z řad členů Rady města Olomouce, patronem 
KMČ Droždín je náměstek primátora Ing. Ivo Vlach  

- Opravy chodník ů – KMČ navrhuje provést místní šetření za účasti TSMO a provést 
předběžný odhad – pro rok 2011 vyčleněna částka 300 tis. pro každou KMČ odpovídá: 
Stejskal 

- Manipula ční a provozní řád pro vodní nádrž Droždín  (zahájení vodoprávního řízení) – 
dne 15.6.2011 v 9:00 proběhne ústní jednání k uvedenému řádu 

                              

Požadavky host ů: 
pí Špi čková: 
- nesvítí světlo u schodků z ul. Vítězství na ul. Na Kopci – bude nahlášeno TSMO 
odpovídá: Filipcová   
- nesouhlasí s provedenými změnami v jízdních řádech, problém s dojížděním ze 
zaměstnání po 21 hod. – KMČ navrhovala několik variant změn, ale z finančních důvodů 
nelze nový spoj přidat, protože by nebyl vytížen 

 

Program  a termín další sch ůze KMČ – 27. června 2011 v 18:00 (náhradní termín za 
červenec):  

- Plnění úkolů z minulého zasedání  
- Údržba a úklid obce 
- Informace z MmOl 
- Požadavky hostů 

 
Zapsala: Ing. Filipcová                                                                                                 


