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Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 3. 12. 2012
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Pelikán, p. Prášil, Bc. 
Dudešková
Hosté: p. Pražák, Ing. Šiška

Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00.

- Termíny schůzí na rok 2013: 7.ledna, 4.února, 4.března, 8.dubna, 
6.května, 3.června, 1.července, srpen volno z důvodu dovolených, 2.září, 
7.října, 4.listopadu, 2.prosince

- Pojmenování asfaltky k lesu (návrh ul. K Boru) – dle sdělení magistrátu 
nelze žádosti o pojmenování vyhovět. Pojmenování je vázáno na čísla 
popisná, která zde nelze přidělit. Zdejší stavby jsou zkolaudovány pro 
rekreaci a nelze provést rekolaudaci na objekty k bydlení, protože podle 
územního plánu se jedná o rekreační oblast.

- Ul. Myslivecká – stavební úpravy dokončeny
- Ul. H. Kvapilové – proběhla kolaudace, byl vydán kolaudační souhlas, 

zjištěn nedostatek v terénních úpravách 
- Svoz bioodpadu v zimním období – do 21.12. 2012 platí 14denní interval 

svozu bioodpadu, v lednu – březnu svoz pouze 1x za měsíc, od 15.3.2012 
začíná opět 14denní interval. Interval svozu komunálního odpadu zůstává 
14denní po celý rok. (viz příloha zápisu)

- Pronájem pozemku – pan Marek Trunečka žádá o pronájem části parc. č. 
335/1 o výměře 17 m2 ( ul. U Cihelny) za účelem parkování motorového 
vozidla – KMČ souhlasí s pronájem za podmínek ponechání místa na 
průchod a průjez cyklistů používajících cestičku za zahradami vedoucí z ul. 
D. Úlehla na ul. U Cihelny.

- Pronájem pozemku – paní Fottrová žádá o pronájem části pozemku parc. 
č. 496/2 o výměře 53 m2 (ul. H. Úlehla) za účelem užívání zázemí k RD, 
předmětná část pozemku je oplocená a nachází se na ní stavba pro chov 
drůbeže – KMČ souhlasí s pronájmem za podmínky, že bude po žadatelce 
požadován nájem za předchozí roky, kdy předmětný pozemek užívala bez 
souhlasu majitele 

- Pronájem pozemku – paní Růžena Zdražilová a pan Milan Zdražil žádají 
o pronájem části parc. č. 493/2 o výměře 142 m2 (ul. H. Úlehla) za účelem 
užívání zázemí k navazujícím nemovitostem – KMČ souhlasí s pronájmem 
za podmínky, že bude po žadatelce požadován nájem za předchozí roky, 
kdy byl předmětný pozemek užíván bez souhlasu majitele  

- Pronájem pozemku – pan František Konečný žádá o prodej, příp. 
pronájem částí pozemků parc. č. 501 o výměře 17 m2 a parc. č. 504/17 o 
výměře 10 m2 za účelem rozšíření zázemí k domu - KMČ nesouhlasí 
s prodejem ani pronájmem, jedná se o asfaltku k lesu (zatáčka u zrcadla), 
její zúžení v daném místě není žádoucí

- Pronájem pozemku – pan Petr Kočiřík žádá o pronájem části parc. č. 50/2 
o výměře 94 m2 (v ul. E. Junkové)za účelem užívání jako zázemí 
nemovitostem, požadovaná část pozemku je oplocena a užívána jako 
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součást zahrady - KMČ souhlasí s pronájmem za podmínky, že bude po 
žadateli požadován nájem za předchozí roky, kdy byl předmětný pozemek 
užíván bez souhlasu majitele  

- Změna v MHD, linka č. 15 – současný spoj s odjezdem v 7:06 ze zastávky 
Droždín (u ZŠ) bude jezdit dříve o 2 minuty, tedy nově v 7:04 s platností 
od 1.12.2012 

Požadavky hostů:
Ing. Šiška
- připomněl svou stížnost ze září 2011 na propadlou vozovku u zastávky MHD 
na ul. Gagarinova, projíždějící auta přes tento propad způsobují hluk, ruší ho i 
další obyvatele ulice, především v noci – požadavek na opravu byl předán na 
magistrát, už nelze využít záruční lhůtu na kanalizaci, bude opětovně zasláno 
na odbor dopravy
- stížnost na navýšení ul. Gagarinova při výstavbě kanalizace, voda z ulice mu 
stéká ke vjezdu do domu a způsobuje podmáčení stavby a ničí dřevěná vrata
- ul. Akátová – nálet z této ulice mu padá do zahrady, požaduje vykácení nebo 
zastřižení akátů v uvedené ulici
- stížnost na omezení přístupu k jeho RD z ul. Akátové, dříve tam mohl vjet 
traktorem, nyní nelze, protože u domu pana Stejskala byly provedeny terénní 
úpravy odsouhlasené magistrátem, tím vznikl schod, přes který nelze jezdit –
dle sdělení pana Stejskala se tam plánuje výstavba nového RD a stavebník si 
bude muset vybudovat přístupovou komunikaci
- dotaz, jak se může z orné půdy stát skládka
p. Pražák
- popsal prováděné terénní úpravy nad ul. Na Kopci – má povolení magistrátu 
včetně zpracovaného projektu
- navážka hlíny v blízkosti ul. Ke Stromkům je rovněž povolena magistrátem, 
hlína může být uskladněna max. rok, do té doby musí být odvezena 
- dotaz, jak se bude řešit skládka za Kopalovým, navrhl možnosti řešení
- pronájem pozemku paní Axmanové – v minulém zápise KMČ tento pronájem 
zamítla, pan Pražák požádal o změnu stanoviska, KMČ zjistí stav žádosti na 
městě a bude se tímto pronájmem případně dále zabývat
- požádal o řešení přístupové cesty k parc. č. 613 – paní Tichá (zahrádky nad 
ul. Na Kopci od schodků)

          
Program a termín další schůze KMČ – 7. ledna 2013 v 18:00:

Členové KMČ Droždín přejí všem občanům Droždína 
příjemnou vánoční pohodu a v novém roce 2013 
hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů




