Komise místní ásti . 2 – Droždín

Zápis z jednání KM

. 2 Droždín ze dne 30. 9. 2007

P ítomni za KM : Ing. Tušková, Ing. Zedník, p. Ostr il, p. Je ábek, p. Prášil, Ing.
Kopal, Mgr. Prágerová
Omluven: Ing. Šiška, pí Pospíšilová, Ing. Filipcová
Pozváni: Ing. Mankovecký, ing. Dedek, ing. N me ková, p. Ambrož, ing. Zedek
Hosté: pan Sviták, paní Šípková, p. Stejskal, p. Pražák, p. Hainz Rostislav
Jednání KM

. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasi ské zbrojnici.

Informace o postupu prací na kanalizaci a odtra ování závad
Ze zprávy Ing. N me kové ( stavební dozor ):
• VCES dodá harmonogram prací, zatím stoka a p ípojky budou letos,
komunikace p íští rok, zhruba IV./V.2008
• poklopy na kanalizaci budou zatím provizorní plastové, protože se ztrácí,
definitivní litinové budou umíst ny p ed p edáním stavby
• firma VCES bude dbát na to, aby ul. Vít zství byla aspo z jedné strany
p ístupná
• komunikace budou išt ny pr b žn
• travní porost bude obnoven až po dokon ení stavby
• nezajišt ná skládka pod Delta Investem bude spravena
• po jednání s ing. Bezd kem (Delta Invest) budou odbo ky k novým dom m
vedeny pouze k hranicím jeho pozemk , majitelé pozemk musí dodat vlastní
šachtu
• jsou-li pozemky výše položení, povede odbo ka 3 m nad horní hranicí plotu
• rozježd ná ul. Na P íhonu bude uvedena do po ádku
• všechny další následky stavby (rozbité silnice, chodníky apod.) budou
uvedeny do p vodního stavu podle uložené pasportizace do p edání stavby
• ulice Vít zství – zdržení, protože sít položené d íve neodpovídají projektu
• Ul. Junkové – mén místa proti projektu, šachty budou mít menší dimenzi,
musí se p ecenit
• urychlení prací u „bytovek“ na ul. U cihelny, položení provizorního chodníku;
• zatrubn ní Adamovky je zahrnuto do plánu na p íští rok
INFO ke kanalizaci: každá nemovitost musí mít územní souhlas, musí
mít technickou zprávu a smlouvu se Severomoravskou vodárenskou,
a.s.;
• Uzavírky silnic : ul.Gagarinova a Horní Úlehla 1.10. – 15.12.2007
po úsecích ul. Jesenická a Myslivecká
1.10. - 15.12.2007
ul. Arnoldova
1.10. – 15.12.2007

11.10 v 15.00 bude sch zka pracovního výboru se zástupci KM a
výstavby kanalizace

Komise místní ásti . 2 – Droždín
Další informace:
1. odstranit sm sný odpad ze stanovišt Vít zství, vrátit kontejnery na p v.
stanovišt
odpovídá: Mgr. Prágerová
2. budou opraveny vitríny hasi
odpovídá: p. Ostr il
3. vy ešit dopravní situaci u poz. . 499 – projednat s majetkopráv. odborem
odpovídá: ing. Tušková
4. sm na pozemku p. Pražáka 543/III za 541 (240 m) na rozší ení cesty –
schváleno
5. išt ní zelen kolem rybníka – navrhnout Správ zelen , aby v sezón
odváželi ok ehek
odpovídá: Mgr. Prágerová;
SVOZOVÁ SOBOTA BUDE

20.10. 2008

Požadavky host :
1) paní Šípková: - dotaz na prodej ásti jejího pozemku na výstavbu cesty Ke
Stromk m – KM našla jiné ešení, o pozemek již nemá zájem, probíhá
jednání s majetkoprávním odborem;
2) ing. Stejskal požaduje získání p esného termínu dokon ení staveb. prací od
VCES a aktualizování harmonogramu;
3) KM – návrh na sm nu pozemk 293/1 a 393/4 za 1275 – uvoln ní p ístupu
Ke Stromk m (na sm nu poz. 579, 581/2 nad lomem za 1306/38 );
4) zm ny jízdních ád – návrh na zm nu odjezdu .15 od Hl.n. z 14.38 na 14.45
ranní spoj z Drožnína o 5.57h posunout 5 min. d íve na 5.52h;
5) kontaktovat SZVS (paní Ve e ová ) ve v ci odstran ní o ezu pro išt ných
p íkop ;
6) p. Pražák – položit kanal. odbo ku k FADRU – je zde obytný objekt;
7) Zástupce hasi , p. Spá il, p edložil žádost o p ísp vek na Program oslav 115
let SDH Droždín, které se uskute ní v ervnu 2008. Výše p ísp vku bude
KM projenána na p íštím zasedání;
Další program další sch ze KM :
- Informace o jednáních ve v ci Spole ensko – sportovního centra v Droždín
(jednání s primátorem a n kterými nám stky jednání se zástupci SK Droždín);
- Informace o pokra ování v projektu „D tské h išt “ – probíhá podpis smlouvy
s Alfaprojektem s.r.o., který zpracuje provád cí projektovou dokumentaci do
konce roku 2007, aby realizace h išt a cvi išt pro hasi e mohla prob hnout
v roce 2008;
- Pln ní úkol z minulého zasedání ;
Termín p íští sch ze KM : 5.listopadu 2007
Jednání KM

. 2 Droždín bylo ukon eno ve 21:10.

Zapsala: Mgr. Veronika Prágerová
Schválila: Ing. Eva Tušková

