Komise místní ásti . 2 – Droždín
Zápis z jednání KM

. 2 Droždín ze dne 4. 2. 2008

P ítomni za KM : Ing. Tušková, pí Pospíšilová, p. Ostr il, Ing. Filipcová, Ing. Kopal;
Omluveni: p. Je ábek, Mgr. Prágerová
Hosté: p. Prášil, p. Krátký, p. Pražák, p. König
Jednání KM

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

Informace:
- p. Krátký, zástupce spole nosti Sagittaria, informoval KM , že spole nost získala
grant na základní údržbu Dole ku, který jim byl p edán do výp j ky, plánují
pokra ovat v úklidu, 2x za rok se ení trávy, v pr zkumu strom a pro ezu nálet ;
háje ek zatím není do ešen, musí se ešit ve spolupráci s lesy m sta (ing. Šimek) –
KM požaduje aspo základní údržbu háje ku, nachází se tam skládka, spáleništ
– ešit jejich úklid s TSMO;
odpovídá: Mgr. Prágerová
- pí Seidlová žádá, aby Sagittaria udržovala i pozemek p. . 876, 875 (u P íhonu) –
jedná se o soukromé pozemky, proto tuto záležitost nem že ešit KM ;
- havarijní stav domu v ul. V Rynkách – bude zaslán dopis dle konceptu p. Je ábka;
odpovídá: Je ábek
- název nové ulice mezi Dosoudilovým a Fadrem – KM souhlasí s názvem
„Ture kova“ podle návrhu p. Je ábka - dle pana Hynka Ture ka žijícího v dom U
Cihelny 24, v letech 1892-1943. Za války skrýval osoby hledané Gestapem. Ty potom
byly chyceny v Brn a p i mu ení vyzradily sv j pobyt. Pan Ture ek byl zat en a
dom se již nevrátil;
- poplatky za domovní odpad lze platit od února do konce kv tna každou st edu na
detašovaném pracovišti MmOl v hasi ské zbrojnici;
- výstavba haly - dne 12.1.2008 byli zástupci KM pozváni na jednání lenské sch ze
SK Droždín, kde byla jeho len m celá situace ve v ci umíst ní Centra sport. a
spol. aktivit podrobn vysv tlena v etn variantních ešení ( sm na pozemku, um lý
povrch stávajícího h išt ). Po projednání této záležitosti leny SK Komise m stské
ásti Droždín obdržela písemné vyrozum ní o schválení návrhu ve smyslu uvoln ní
ásti pozemku pro halu za úhradu um lého povrchu nyn jšího h išt v cen cca 1,5
mil. K .
Na základ tohoto usnesení pak dne 24.1.2008 prob hlo jednání u primátora
Martina Novotného za ú asti JUDr. Majora (nám stek financí), Mgr. Puha e (vedoucí
komisí m stských ástí ) a ing. Tuškové za KM . Primátor akceptoval výsledek
jednání se Sportovním klubem velmi kladn a ocenil p ístup ob an k tak složité
záležitosti. Zástupci m sta byl akceptován požadavek na realizaci um lého povrchu
za uvoln ní pozemku na stavbu centra. Sou asn byl dohodnut další postup, KM
p edloží do poloviny m síce února zpracovaný zám r a požadavek tak, aby mohl být
p edložen Rad m sta Olomouce ješt v 1. tvrtletí tohoto roku s tím, že po jeho
p ípadném p ijetí budou zapo ata další p ípravná jednání. Snahou KM je docílit
vypracování projektové dokumentace, do ešení majetkových záležitostí, p ípadn
zahájení výb rového ízení s tím, že by vlastní realizace mohla zapo ít v roce 2010.
Velmi te záleží na Rad m sta, o výsledku jednání budeme ob any informovat.
Sou asn byl osloven i hejtman našeho kraje, který této aktivit také vyslovil
podporu.
odpovídá: všichni
- d tské h išt – projektová dokumentace bude dopracována do konce února 2008,
realizace by m la prob hnout ješt v tomto roce;
- 180 let výro í ZŠ Droždín – ing. Tušková byla oslovena editelkou školy Mgr.
Vaverkovou, aby se stala lenkou organiza ního výboru, oslava by m la prob hnout
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koncem ervna za spolupráce SDH, KM p islíbila p ísp vek ve výši 6000,-- K ,
p ípadné zvýšení p ísp vku bude ješt ešeno;
oslava Dne matek prob hne 18.5.2008 na sále u Šišk – je pot eba zajistit
ob erstvení, kyti ky;
odpovídá: Pospíšilová, Filipcová
Droždínské hody – KM p islíbila p ísp vek 10.000,00 K – byl požádán p. Ros a
Heinc jako lo ský mládenec, aby zajistil kontakt organizátor hod s ing. Filipcovou;
odpovídá: Filipcová
Nesvítí sv tla na ul H. Kvapilové 17, E. Junkové 14 a u h išt u Piškotového byl
p ekopnut kabel – zajistit opravu;
odpovídá: ing. Tušková
KANALIZACE – sch zka se zástupci VCES prob hne 6.2.2008 v 15:00
Varianta navrhovaná KM na zatrubn ní Adamovky nebyla schválena, nejd íve
dojde k napojení ob an v této lokalit (po kolaudaci hlavního adu) a následn
prob hne výstavba silnice, na kterou bude žádáno o dotaci z IPRM (EU)
U Dudeškového – je rozbitá m íž na kanálu
Škodovka Ve e ových (spáleništ za h išt m) – stojí na hlín , která tam byla
navezena Veskou – žádat úklid
požadavky na TSMO – o ez ke na horní zastávce sm r do m sta, o ez vrby na
p. . 642 na ul. Jesenická, p ed velikonocemi zajistit úklid kolem školy, vy istit silnice,
úklid skládky na sb rném míst TSMO pod kapli kou na staré cest – v zimním
období svoz neprobíhá, nem lo by tam nic být, bude ešeno ve spolupráci s MPO;
odpovídá: Mgr. Prágerová (TSMO) ing. Filipcová (MPO)
požadavek na pracovníka TSMO – zajistit úklid hlíny z uli ky vedle Utíkalového,
naplaveno až ke kontejner m na ul. Horní Úlehla + úklid kolem chodníku u
Zedníkového (Horní Úlehla);
odpovídá: Ing. Kopal
ul. V Kukle – z m sta žádná odezva – bude ešeno s JUDr. Majorem
odpovídá: p. Ostr il
8.1.2008 prob hlo prov ení stavu silnic v Droždín po výstavb kanalizace za
ú asti JUDr. Majora, ing. Tuškové a p. Prášila, jeich obnova bude ešena
z Integra ního programu rozvoje m st (IPRM), pravd podobn na podzim 2008;
nová výv ska u Svitákového – musí být stavební povolení, v ešení;
zm na jízdního ádu MHD – linka . 15 – návrhy ob an na zm nu jízdního ádu
linky . 15 lze p edat každou st edu na detašovaném pracovišti MmOl v hasi ské
zbrojnici do konce února;
ešení dopravní situace v Droždín – byly p edloženy první návrhy projektanta na
zbudování ostr vk – ul. Pplk. Sochora, k ižovatka Gagarinova, U Cihelny – do konce
února lze podat žádost o dotaci na Krajský ú ad – ing. Filipcová prov í, zda musí být
sou ástí žádosti i stavební povolení;
odpovídá: p. Ostr il, ing. Filipcová
budeme znovu žádat m sto o zpracování celkové koncepce dopravy v Droždín
uzavírky silnic z d vodu výstavby kanalizace – budou zve ejn ny samostatn
(informaci lze nalézt i v Radni ních listech)
pí Šípkové byly nabídnuty pozemky ke sm n za polní cestu kolem bytovek ke h išti
a za Gregorák, a to p. . 496/2, 494/2 (nad horní zastávkou);
ing. Sedlá ek – žádá o sm nu ásti pozemku cca 580 m2 (p. . 579) p. Pražáka do
vlastnictví m sta z d vodu vybudování zpevn né p íjezdové cesty ke svým
pozemk m vým nou za pozemky ve vlastnictví m sta (p. . 1287/1, 1300/7, 221/19,
922/9) – KM souhlasí;
sm na ásti pozemku p. . 293/1 p. Pražáka (cca 220 – 240 m2) za pozemky m sta
p. . 221/72 a ást 221/43 (tento pozemek se musí ješt prov it), p ípadn n jaký
jiný i mimo katastr – z d vodu možnosti budoucího propojení ul. Ke Stromk m s ul.
Dolní Úlehla – druhý pozemek bude ješt ešen;
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pí Marešová – žádá o pronájem ásti pozemku p. . 708 (cca 15 m2) v ul. Jesenická
k zabezpe ení vjezdu ke svému domu – KM souhlasí;
p. Heger – žádá o odkup ásti pozemku p. . 790 (cca 220 m2) jako zázemí k domu
p. . 88/2 a 88/8 na ul. Vít zství – KM nesouhlasí, tento pozemek bude ešen
v koncepci dopravní situace;
prov it, pro nejsou pozemky p. . 504/2 – 504/16 (mimo p. . 504/8) ve vlastnictví
m sta – prov it na odboru majetkoprávním;
odpovídá: ing. Tušková
na tvrtek 7. 2. 2008 bude svoláno místní šet ení v ul. Na Kopci z d vodu možnosti
výstavby asfaltového povrchu v této ulici + jejího rozší ení (navrhovaná sm na
pozemku p. . 543/3 ), za KM se zú astní Ing. Tušková a ing. Kopal;
odpovídá: Ing. Kopal

Požadavky host :
- p. Prášil – rozhlas a osv tlení na ul. Jesenická – musí se nechat zpracovat projekt;
p.König – dotaz na opravu chodník po kanalizaci (u Malinového) – bude opraveno na
ja e nebo na podzim t.r.;
Program další sch ze KM – b ezen 2008:
- Pln ní úkol z minulého zasedání
- Kanalizace
- Centrum sport. a spol. aktivit
- Dopravní problematika
- Požadavky host
Termín p íští sch ze KM : 3. b ezna 2008
Jednání KM

. 2 Droždín bylo ukon eno ve 21:00.
Ing. Eva Tušková
p edsedkyn KM
.2 – Droždín

Zapsala: Ing. Marta Filipcová
Schválila: Ing. Eva Tušková
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Informace o uzavírkách silnic v Droždín
Zvláštní užívání ve ejné zelen , zábory a výkopové práce
-

V Rynkách, Na P íhonu
Na Kopci, Horní Úlehla
Na p íhonu 13

30.1. – 31.5.2008
30.1. – 31.5.2008
15.1. – 15.2.2008

Rozhodnutí – zvláštní užívání místní komunikace
- V Rynkách
21.1. – 29.2.
- Na Kopci
21.1. – 29.2.
- Jesenická (po d m .15 od Vít zství ) 21.1. – 31.5.2008
Úplná uzavírka silnic
- Gagarinova (za školou)

21. 1. – 29. 2. 2008
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