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Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 6. 5. 2013  

 
Přítomni za KMČ: zástupci MPO – Mlčoch, Dokoupil, Ing. Filipcová, p. Prášil, Bc. 
Dudešková, p. Stejskal, Bc. Hainc, p. Culek 
Omluveni: p. Pelikán 
Hosté: p. Utíkal, p. Vesecký, ing. Šiška, p. König 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  
 

- Koncepce dětských hřišť – KMČ zaslala vyjádření ke koncepci dětských hřišť, kde 
upozornila na nedokončené dětské hřiště v Droždíně, dne 7.5.2013 proběhla schůzka na 
místě samém, bude navržen další postup vedoucí k dokončení dětského hřiště 

- Sečení zeleně – KMČ předala požadavek paní Sandnerové TSMO – dle vyjádření 
magistrátu pozemek bude zařazen do seče od první seče v Droždíně 

- Ořez lip – požadavek na ořez lip u rybníka předán na TSMO – dle stanoviska TSMO 
není k ořezu lip důvod 

- Městská policie Olomouc – dnešního jednání se na pozvání KMČ zúčastnili zástupci 
MPO v Olomouci, předmětem jednání s MPO bylo parkování na nepřehledných místech 
v Droždíně, stání na chodnících a rovněž množící se krádeže, proto byla MPO požádána 
o častější monitorování Droždína; dne 30.5.2013 se v 16:00 bude konat pravidelná 
schůzka MPO se zástupci KMČ Droždín, Radíkov, Lošov a Sv. Kopeček 

- UPOZORŇUJEME OBČANY NA NÁRŮST KRÁDEŽÍ V DROŽDÍNĚ, ZABEZPEČTE SI, 
PROSÍM, SVŮJ MAJETEK 

- Komunální odpad – požadavek na přidání kontejnerů na plast na ul. Vítězství, Aldova a 
H. Úlehla, kontejnery jsou neustále plné a lidé odkládají odpadky vedle kontejnerů 

- ŽÁDÁME MAJITELE PSŮ, ABY UKLÍZELI PŘI PROCHÁZKÁCH ULICEMI DROŽDÍNA 
EXKREMENTY SVÝCH ZVÍŘECÍCH MILÁČKŮ  

- Opravy chodníků – chodníky navrhované k opravě zatím nejsou naceněny z důvodu 
pracovního vytížení pracovníka TSMO, požadavek na opravu chodníku na ul. 
Gagarinova od ZŠ vč. zastávky MHD směr Olomouc a chodník na ul. H. Úlehla od 
začátku Droždína po zastávku směr Olomouc na této ulici, další požadavky podle ceny.  

- Prodej pozemku – pan Kočiřík žádá o prodej pozemku č. 50/2 o výměře 94 m2, který se 
nachází na ul. Junkova, nyní má předmětný pozemek v pronájmu a oplocen a užívá ho 
jako zázemí k RD - KMČ s prodejem nesouhlasí (6 členů PROTI), KMČ v plánu investic 
uvádí každý rok požadavek na vybudování chodníku na ul. Junkova, prodejem 
uvedeného pozemku by nemohla být v budoucnu tato investice realizována  

- Reklamace chodníku – po vybudování nového VO na ul. Gagarinova za školou je 
špatně opravený chodník, jsou tam propady  

- Věnce k pomníkům –v rámci státního svátku 8.5. byly zakoupeny 2 věnce k pomníkům 

- Využití bytu v MŠ Droždín – KMČ odeslala souhlasné stanovisko k přemístění místnosti 
KMČ a knihovny do areálu MŠ Drožídn 

- Zahrádka u MŠ Droždín – byl vznesen dotaz, jestli je v nájmu zahrádka u MŠ Droždín, 
bude vznesen dotaz na odbor majetkoprávní 

- Lípa na ul. Junkové – požadavek na její ošetření na odbor životního prostředí, 
podezření na její záměrné ničení (spálená tráva kolem stromu) 

- Sběr odpadků – FBC Droždín provedl každoroční sběr odpadků v Droždíně 

- Černé skládky – požadavek na ceduli „Zákaz skládky“ nad asfaltkou k lesu, je tam na 
pozemky města vyvážen především biologický odpad do příkopů,  

- Jednosměrka v ul. Aldova, H. Kvapilové – návrh na vybudování jednosměrky 
v uvedených ulicích, příjezd do ul. H. Kvapilové by byl přes ulici Aldova + případně 
kombinace se značkou „Obytná zóna“, návrh na tuto značku i do ulic D. Úlehla a E. 
Junkové 
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Požadavky hostů: 
p. Trunečka  
- zaslal žádost o vybudování nového VO na ulicích U Cihelny/Akátová – bude projednáno 
na MmOl 
- dále žádá o opravu komunikace v této ulici – požadavek bude předán na odbor dopravy 
k vyjádření, z rozpočtu KMČ nelze tuto opravu realizovat 
p. Utíkal 
- požadavek na přidání kontejneru na plasty na stanovišti H. Úlehla,    
p. Vesecký 
- požadavek na zamezení parkování na ul. Horní Úlehla u výjezdu z ul. Na Kopci, z ul. Na 
Kopci nelze vyjet, přes parkující auta není vidět auta přijíždějící od Bukovan, je to 
problém i pro chodce, stejně problematické je i parkování aut u hospody u Šišků – 
požadavek na řešení této situace byl již v březnu předán na odbor dopravy, čekáme na 
odpověď 
- problém je i s parkováním na ul. Vítězství 
ing. Šiška  
- připomněl svůj požadavek na propad na ul. Gagarinova, auta přes něj projíždějící 
způsobují hluk, který ho ruší hlavně v nočních hodinách – tento požadavek byl rovněž 
předán na odbor dopravy, odpověď jsme zatím neobdrželi 
- přístupnost jeho pozemku z ul. Akátová, ve své zahradě plánuje výstavbu, ale není zde 
přístupová cesta 
p. König 
- upozornil na další navážení hlíny na pozemky pana Pražáka nad ul. Na Kopci, 
v případě přívalových dešťů mohou být ohroženy lidé bydlící pod těmito pozemky 

Program a termín další schůze KMČ – 3. června 2013 v 18:00: 

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

Zapsala: Ing. Filipcová                                                                                                 


