Komise místní ásti . 2 – Droždín
Zápis z jednání KM

. 2 Droždín ze dne 5. 11. 2007

P ítomni za KM : Ing. Tušková, Ing. Šiška,Ing. Zedník, Mgr. Prágerová, pí Pospíšilová,
p. Ostr il, p. Je ábek, Ing. Kopal;
Omluveni: Ing. Filipcová
Hosté: p. Prášil, p. Jaroš, p. Werner, p. Šiška, pí. Vronská, pí. Dudešková, p. Pražák,
p. Heinc
Jednání KM

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

Informace:
1) na odboru informatiky Mmol byla podána žádost o aktualizovanou mapu k.ú.
Droždín;
2) 12.11.2007 prob hne pracovní sch zka se zpracovatelem projektové
dokumentace na d tské h išt (ú ast zástupc rodi ,pí. Sowová , hasi ,p.
Spá il a ing.Tuškové ;
3) byl podán návrh na p ijetí nového lena KM , pí. Dudeškové, který byl ostatními
leny schválen;
4) Informace z jednání s odborem dopravy Mmol a referátem dopravy KÚ
podala ing. Tušková a Mgr.Ostr il. Jedná se o zpomalení vozidel p i vjezdu do
obce ve sm ru od Bystrovan, Samotišek a Bukovan + ešení p echodu u ZŠ.
P esto, že se jedná o komunikace ve vlastnictví KÚ, je nezbytné zpracovat na
výše uvedená ešení projektovou dokumentaci ( PD), což musí zajistit m sto
Olomouc. Pak lze žádat o finan ní podporu z KÚ, z Programu Bezpe nosti
silni ní dopravy. Tato žádost + PD musí být podána na KÚ do konce února
2008. Další jednání v této záležitosti prob hne s nám stkem investi ního odboru
Mmol JUDr. Majorem v pond lí 12.11.2007. Jednání se zú astní ing. Tušková.
Sou asn bude kontaktována Policie R a M stská policie, aby na kritických
místech zesílila sv j dohled nad dodržováním p íslušné rychlosti.
5) webové stránky komise jsou zprovozn ny na www.olomouc.eu

(samospráva / komise m stských ástí / prezentace KM
.2–
Olomouc-Droždín).Budou zde k nahlédnutí dokumenty, návrhy a výsledky
jednání k Spole ensko – sportovnímu centru, o které se Komise snaží.

V uplynulých t ech m sících byl vypracován investi ní zám r na realizaci haly
pod názvem Centrum spole enských a sportovních aktivit v Droždín , která by
spl ovala pot eby ob an Droždína, a to jak spole enské ( plesy, kulturní akce,
vystoupení ), tak i sportovní ( hala by svými rozm ry pln odpovídala pot ebám
házené, basketbalu, florbalu, volejbalu, aerobicu ), v etn zázemí pro všechny tyto
akce (šatna, WC, sprchy, minibar, malý sál pro p ednášky, místnost pro KM ,
p ípadn
klubovna pro seniory,matky s d tmi. lezecká st na...); Nejv tším
problémem je v této chvíli umíst ní tohoto centra, vše je v jednání
a) se Sportovním klubem Droždín ( zatím neúsp šné ) a
b) primátorem m sta Olomouce Martinem Novotným, s nám stky JUDr.
Majorem a Ing. Marti ákem (investice ), Ing. Pokorným (oblast sportu, kultury
a výchovy mládeže, RNDr. Šnevajsem ( dota ní fondy z EU ), Ing. Doležalem
(vedoucí odboru Koncepce a rozvoje m sta Olomouce ) a Mgr.Puha em (
vedoucím komisí m stských ástí ). Tato jednání byla iniciována ing.
Tuškovou, která se jich sou asn ú astnila. Spolu s Mgr. Ostr ilem a
Mgr.Puha em ješt
prob hne jednání s nám stkyní Mgr. Tesa ovou
(majetkoprávní ) a n kterými dalšími leny Rady m sta Olomouce ( ing.
Vlá ilová, Mgr. Š udlík ); Jednání se jeví jako pozitivní, je snaha najít ešení a
financování tohoto zám ru. Problémem je práv umíst ní haly ( navrhuje ji a
odborn eší pan ing.Dan k ).
Dle územního plánu by bylo nejvhodn jší ji situovat na sou asném házenká ském
h išti, kde by muselo dojít ke sm n pozemk tak, aby byla realizována na
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7)

8)
9)
10)
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12)
13)
14)
15)
16)

pozemku obce, což lze vy ešit „oto ením“ pozemku SK Droždín s tím, že by jim
stávající h išt bylo znovu vybudováno, zázemí ( šatna + pohostinství )
zachováno.
S tímto návrhem bohužel zástupci SK Droždín nesouhlasí, což p i jednáních se
zástupci magistrátu není nejlepší. Jen t žce chápou, že výše uvedené centrum,
které by pozvedlo úrove Droždína s prostorem pro sport, práv zástupci házené
necht jí a p i tom léta volají po nezbytných opravách a úpravách stávajícího
hracího prostoru. I v zájmu p íštích generací se Komise znovu pokusí o jednání
se SK Droždín Je to d ležité, ob ané Droždína by m li pro dosažení n eho
„velkého“ být stmeleni a navíc už nám nezbývá p íliš pozemk , kde by se tato
hala dala realizovat. Neustále se staví nové RD, m sto pozemky prodává a my
možná p íjdeme o poslední p íležitost n co užite ného pro všechny zde žijící
ud lat.
Jednání s TSMO
a) o navýšení kontejner – odpovídá Mgr. Prágerová;
b) Technické služby poskytly Droždínu jednoho pracovníka, pana Libora Prášila,
na 2 dny v týdnu za ú elem úklidových prací;
c) TS, p. Zívala, slíbil opravu výtluk a rošt na silnici p. .501,504 sm rem
k chatám vedoucí z ul. Horní Úlehla;
Majetkoprávní záležitosti:
a) byla schválena žádost o odkoupení pozemku p. . 535 pí Vingrálkové ;
b) Komise nesouhlasí s odprodejem pozemku p. . 938 panu Pudovi, nebo tento
je sou asn p ístupovým k parcelám .930, 931 a 937;
c) Komise požádá majetkoprávní odbor o zastavení odprodeje pozemku p. .
1294/21 z d vodu jeho ponechání pro p ípadné nezbytné sm ny;
d) V jednání je návrh na sm nu pozemk paní Šípkové ( cesta + Gregorák ) za
jiný pozemek v k.ú. Droždín. Návrh vyhotoví Mmol;
e) Sm na pozemku p. Pražáka, ást p. . 579 za ást p. . 580 je zastavena
z d vodu nevhodného navrhovaného ešení;
ZŠ požádala o zajišt ní pronájmu sálu, kyti ek a ob erstvení na Den matek,
p edpokládaný termín 18.5.2008 – schváleno;
SDH Droždín ( hasi i ) požádali o p ísp vek na oslavy 115. výro í SDH Droždín,
které se budou konat 28.6.2008 – schváleno;
SK Droždín požádal o poskytnutí finan ního p ísp vku na uskute n ní Dne d tí
v roce 2008 – schváleno a na podporu innosti SK v roce 2008 – výše p ísp vku
je v jednání; p. Je ábek pod koval za SK Droždín za p ísp vek na opravy zázemí
házenká ;
Kanalizace – sch zka se zástupci VCES Mmol a KM prob hne ve st edu
7.11.2008 v 15h v bu ce na staveništi VCES. Zde budou p edloženy a dány do
zápisu požadavky a stížnosti na realizaci kanalizace, které byly p edány p.
Prášilovi a Ostr ilovi. Ob ané se p ípadn této sch zky mohou i osobn
zú astnit;
Brožura - návrh na vytvo ení informa ní brožury pro ob any o stavu pozemk ,
majetku m sta, v k.ú. Droždín , vytvo il ing. Dan k. Tato miniaturní brožura bude
po schválení vedení komisí distribuována mezi ob any;
Šachta u rybníka + oprava výv sek SDH – pí. Pospíšilová zajistí p enos
informací p. Spá ilovi, ved. SDH;
28. íjen – bylo pod kováno pí. Pospíšilové za zajišt ní výzdoby a vyv šení
praporu k tomuto výro í;
Odbor vn jších vztah oznámil opravy výv sek a instalaci nové, která bude
umíst na v blízkosti zastávky MHD .11 sm rem ke Sv. Kope ku. Vytipování
vhodného místa zajistí Mgr. Prágerová + p. Prášil;
ing. L.Šiška oznámil ukon ení své innosti v KM k 31.12.2007;
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17) p.Je ábek informoval o jednání s památká i – sklepy v areálu školky a navrhl
jednání o Domovu pro p estárlé;

Požadavky host :
- Pí. Vronská – stížnost na postup p i budování kanalizace, problémy spojené
s vyvážením popelnic, zne išt ním ulice a zásobováním ob dy starým ob an m;
Bude ešeno na sch zce viz bod 13);
- R. Heinc – pod koval za nové odpadkové koše u zastávky, navrhl je ješt doplnit u
obchod a h išt , dále požadoval p esazení smr ku na ul. E.Junkové, upozornil na
odstavené auto na ul. pplk.Sochora ( již nahlášeno policii, zatím ne ešitelné );
upozornil na neznámého pachatele sprayera, požádal o instalaci sv tla na osv tlení
rybníka;
- p. Werner J. + Jaroš – žádost o omezení rychlosti v ul. U Cihelny. P. Werner provedl
m ení po tu vozidel projížd jících touto ulicí: v dob od 5.30h do 19.30h zde projede
2 786 osobních a 1179 nákladních vozidel. V sou asné dob již prob hlo jednání na
odboru dopravy a na KÚ, dále v jednání. Sou asn bude požádána policie o ast jší
kontrolu rychlosti vjížd jících vozidel do obce, p edevším od Bystrovan; Stav vozovky,
zne išt ní, a provozu bude ešen i v souvislosti s výstavbou kanalizace – viz bod 13);
doporu ení: pokud se n co p i výstavb nezdá, je t eba to vyfotit pro následné
projednání;
- p. Pražák – upozornil na sníženou šachtu kanalizace pod h išt m a na problém
s meliora ní svodnicí u Pisko ového. Je zde žádoucí úprava ješt p ed
úpravou vlastní komunikace.
Program další sch ze KM – prosinec 2007:
- Pln ní úkol z minulého zasedání
- Kanalizace
- Návrh rozpo tu investi ních akcí na r. 2008
- Centrum spole enských a sportovních aktivit v Droždín
- Problematika host
Termín p íští sch ze KM : 3. prosince 2007
Jednání KM

. 2 Droždín bylo ukon eno ve 21:10.
Ing. Eva Tušková
p edsedkyn KM
.2 – Droždín
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