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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 8. 4. 2013  

 
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, Bc. Dudešková, p. Stejskal, Bc. Hainc, p. Culek 
Omluveni: p. Pelikán, 
Hosté: pí Tichá, p. Běhal, p. Konečný 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  
 
- Sběrová sobota – proběhne dne 27.4.2013, stanovišt ě Gagarinova 

!!upozor ňujeme ob čany, že dle sd ělení magistrátu se z finan čních d ůvodů 
neplánuje konání podzimních sb ěrových sobot, proto doporu čujeme 
občanům využít v maximální mí ře jarní termín  !!  

- rekonstrukce ul. H. Kvapilové  – stížnost na nedostatečné osvětlení ulice, v poslední 
době tam došlo ke 2 krádežím  

- 26.4.2013 provede FBC sběr odpadků na veřejných prostranstvích v Droždíně  
- Návrh nových členů KMČ – KMČ navrhuje za nové členy Bc. Rostislava Haince a pana 

Jindřicha Culka (návrh rovněž ze strany SDH Droždín) 
- Koncepce d ětských h řišť – KMČ obdržela návrh koncepce dětských hřišť, ke které 

zašle své vyjádření týkající se nedodělaného dětského hřiště v Droždíně 
- Sečení zeleně – KMČ obdržela informaci od paní Sandnerové, že se neseče pozemek 

města před jejím domem na ul. Horní Úlehla – předáno na TSMO 
- Divadelní p ředstavení Maryša se koná dne 13.4.2013 od 17:00 na sále U Šišk ů 
- Volby prezidenta – požadavek na získání informací o volební účasti a výsledcích voleb 

za volební okrsek Droždín 
- Ořez lip –  požadavek na ořez lip u rybníka – předán na TSMO 
- Městská policie Olomouc –  bude požádána o pomoc při zamezení parkování na 

chodnících v Droždíně, současně bude pozvána k pravidelným účastem na našem 
jednání, např. čtvrtletně  

- Opravy chodník ů – žádost o opravu havarijního stavu odvodňovací roštu na spojnici ulic 
Myslivecká a Arnoldova, propadlý nebo chybějící asfalt přímo u roštu, nebezpečné 
především pro rodiče s dětmi, další chodníky navrhované k opravě budou naceněny, pan 
Stejskal požádá o předpokládanou cenu opravy, na dalším jednání budou vybrány 
chodníky k provedení opravy 

- Zimní údržba –  KMČ obdržela vyjádření TSMO k zimní údržbě – dle informace z TSMO 
úklid chodníků je prováděn malotraktorem nebo osobním automobilem se závěsným 
pluhem, k nadměrnému solení nedochází, sůl se používá pouze při náledí 

- Nové VO –  návrh na vybudování nového VO u hasičky a rybníka – bude projednáno 
s TSMO 

- Ničení sloup ů VO – sloupy VO jsou popsány fixy 
- Cyklostezka Samotišky, Droždín, Bystrovany –  KMČ Droždín byla pozvána na jednání 

k uvedené problematice, jednání proběhlo dne 10.4.2013 na OÚ Bystrovany za účasti 
pana Prášila 

- Pronájem pozemku – Hanácká zemědělská a.s. Dolany žádá o pronájem pozemku č. 
221/19, který tvoří součást honu v lokalitě Na Panských – KMČ s pronájmem souhlasí (6 
členů PRO)  

- Výpůjčka pozemk ů – sdružení Sagittaria žádá o výpůjčku pozemků parc. č. 473/1, 
473/3, 441/8, 475, 476, 477, 478, 1294/8 a 1294/21 - KMČ souhlasí s výpůjčkou 
uvedených pozemků (6 členů PRO), při předchozí výpůjčce nebyly ze strany KMČ 
k činnosti sdružení žádné námitky 

- Pronájem pozemku – inzertní agentura PROFIT žádá o prodloužení smlouvy o nájmu 
na část parc. č. 69 o výměře 5 m2 do 31.12.20123 – KMČ s prodloužením nájmu na 
uvedenou dobu souhlasí za podmínky, že část plakátovací plochy (např. 1/5) budou moci 
využívat k informování občanů místní spolky a spolky z okolních obcí, při splnění této 
podmínky navrhujeme adekvátní snížení ceny za nájem (6 členů PRO)  
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- Pronájem pozemku – ing. Martin Pražák žádá o pronájem části pozemku č. 1247/21 o 
výměře 163 m2, který tvoří součást honu v lokalitě Na Letné, žadatel uvedenou část 
pozemku využívá i s navazujícími pozemky k zemědělským účelům – KMČ s pronájmem 
souhlasí (5 členů PRO, 1 člen PROTI)  

- Pronájem, p říp. prodej pozemku – paní Jana Zelená žádá o pronájem, příp. prodej 
pozemku č. 441/1 o výměře 260 m2, který se nachází při ul. Horní Úlehla, - KMČ 
s pronájmem ani prodejem nesouhlasí (6 členů PROTI), uvedený pozemek se nachází 
v blízkosti sportovního areálu SK Droždín a jedná se o plochu k budoucímu využití pro 
sportovní a volnočasové aktivity  
 
Požadavky host ů: 
p. Kone čný  
- informoval o navážení hlíny na pozemky okolo asfaltky k lesu a ničení této asfaltky    
- p. Běhal 
- informoval o dopisu zaslaném panu náměstkovi Vlachovi o problémech při průjezdu ul. 
U Cihelny, ulice nemá potřebnou šířku pro průjezd kamionů, parkování na chodnících 

Program a termín další sch ůze KMČ – 6. května 2013 v 18:00:  

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

Zapsala: Ing. Filipcová                                                                                                 


