
Komise místní části č. 2 – Droždín 
 

 

Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 1. 12. 2014  
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Pelikán, Ing. Hainc, p. Culek, p. Stejskal 
Omluveni: p. Prášil, Bc. Dudešková 
Hosté: ing. Opletal 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00:  

- Nová webová stránka www.drozdin.eu – na těchto stránkách budou informace o naší 

městské části, konaných akcích apod., informace ke zveřejnění mohou občané a místní 
spolky zasílat na e-mail: drozdin.eu@gamil.com,  

- Změna v MHD – na základě požadavku ZŠ Svatý Kopeček bude linka č. 11 s odjezdem 
v časech 12.20, 13.05 a 13.55 hod ze zastávky Svatý Kopeček, bazilika v pracovní dny 
zajíždět do Droždína, tato změna platí od 14.12.2014 

- Místní referendum: „Souhlasíte s tím, aby statutární město Olomouc učinilo veškeré 
kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích 
přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů a to na 
celém svém území?“ proběhne v pátek 12. prosince 2014 v době od 14 do 22 hodin 
Upozorňujeme na změnu volební místnosti - nově v areálu MŠ v prostorách Klubu 
seniorů.  

- Svoz bioodpadu – v pravidelných 14denních intervalech bude svoz probíhat do 
20.12.2014, potom v měsíčním intervalu 17.1.2015, 14.2.2015 a 14.3.2015. Od 14.3.2015 
bude opět zahájen pravidelný 14denní interval svozu bioodpadu. 

- Tříkrálová sbírka 2015 – organizátoři této sbírky hledají dobrovolníky z řad dospělých 
jako doprovod dětí při konání sbírky, zájemci se mohou hlásit u pana Rostislava Haince 
na tel. 723644458 do 10.12.2014 

- Plesová sezóna – bude v Droždíně zahájena plesem FBC Droždín dne 16.1.2015, ples 
SDH Droždín dne 31.1.2015, oba na sále u Šišků  

- Junior klub – klub pro maminky s dětmi od 5 let se koná každou středu od 17 – 18 hodin 
v areálu MŠ v prostorách klubu seniorů, o prázdninách zavřeno 

- Úklid listí – požadavek na úklid napadaného listí na silnici nad Droždínskou zatáčkou 

- Ořez stromů – bude proveden ořez některých stromů na ul. Gagarinova a akátů na ul. 
Akátová, odbor životního prostředí rovněž podal státní správě OŽP MMOl žádost na 
kácení stříbrného smrku na ul. Aldova, a to z důvodu neperspektivy vzhledem k místu 
výskytu  

- Rozsvěcování vánočního stromu a Mikulášská nadílka – děkujeme všem občanům za 
účast na této akci  

- Termíny jednání KMČ v roce 2015: 5. ledna, 2. února, 2. března, 13. dubna, 4. května, 
1. června, 13. července, srpen volno z důvodu dovolených, 7. září, 5. října, 2. listopadu a 
7. prosince 

 
Hosté: 
Ing. Opletal 
- požadavek na opravu panelové cesty na ul. Horní Úlehla a souvisejícího chodníku, bude 
provedeno místní šetření za účasti odboru dopravy 

 
Termín další schůze KMČ – 5. ledna 2015 v 18:00, v areálu MŠ Droždín 

Zapsala: Ing. Filipcová                 

                                                   

 
 

Členové KMČ Droždín přejí všem občanům Droždína  
příjemnou vánoční pohodu a v novém roce 2015 hodně zdraví 

a osobních i pracovních úspěchů.                              

http://www.drozdin.eu/
mailto:drozdin.eu@gamil.com

