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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 7. 4. 2008  

 
Přítomni za KMČ: Ing. Tušková, Ing. Filipcová, Mgr. Prágerová,  p. Prášil 
Omluveni: pí Pospíšilová, Ing. Kopal; p. Ostrčil, p. Jeřábek, 
Hosté: pí Němečková, ing. Dedek, ing. Mankovecký, ing. Ambrož, p. Pražák, ing. Stejskal, pí 
Císařová, p. Hildebrant, p. Konečný, p. Kopal, p. Sviták, manž. Zdražilovi, p. Pospíšil 

Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  

Informace:  
- KANALIZACE: jednání KMČ se zúčastnili zástupci investora (MmOl) a zhotovitele 

(VCES) kanalizační sítě, aby objasnili předpokládaný termín kolaudace kanalizace a 
termín možného napojení občanů.  
Smlouva se zhotovitelem umožňuje termín dokončení až v květnu 2009. Při vytvoření 
dobrých podmínek je předpokládaný termín dokončení včetně napojení občanů do 
konce roku 2008. Podmínkou je dokončení díla bez nedodělků. Zhotovitel i investor 
předpokládají následující harmonogram záv ěrečných prací - 2008:  
1. dokončení komunikací a chodníků – duben, květen 
2. odstranění nedodělků a předání dokumentace k přezkoumání – červen 
3. převzetí díla a podepsání protokolu o převzetí – červenec 
4. místní šetření s vodoprávním úřadem – srpen, ale může trvat i 2-3 měsíce 
5. nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí – září 
6. předání Moravské vodárenské a.s. k provozování – září 
Tyto termíny jsou pouze orienta ční, může dojít k jejich prodloužení. 
Podmínkou je i dokončení Adamovky pod Droždínem. V současné době chybí pouze 
ul. Na Příhonu, měla by být také dokončena do konce května. 
Po vyzvání zhotovitelem bude investor procházet všechny ulice (kontrola stavby před 
převzetím). Ve spolupráci s dopravou se komunikace budou opravovat v celé šíři. 
Místní šetření by mělo proběhnout za účasti zástupců KMČ Droždín. 
Postup p ři napojování ob čanů: 
a) vypracování projektu 
b) územní souhlas stavebního úřadu 
c) vykopání přípojky a fyzické napojení provést až po kolaudaci kanalizace 
d) kontrola napojení pracovníkem Moravské vodárenské 
e) uzavření smlouvy s Moravskou vodárenskou 
Zhotovitel musí opravit i silnice, které byly poškozeny používáním při výstavbě, může 
se vyskytnout problém s dokazováním, jaký byl původní stav vozovky a kdo to zničil. 
KMČ vznesla dotaz na harmonogram oprav povrchů vozovky. Dle zhotovitele je již 
vypracován včetně dopravních uzavírek příslušných komunikací a nelze ho měnit - 
bude zveřejněno i na webu města. KMČ vznesla požadavek na upřednostnění 
vyasfaltování povrchu ul. Vítězství. 
Ul. Myslivecká – v okolí revizních šachet bude probíhat oprava – plynové potrubí 
bude uloženo do chrániček. 
Dotazy ke kanalizaci: 
Pí. Císařová – kanalizace U Cihelny 37 – bytovka – řeší se s Úřadem pro 
zastupování státu, bude zodpovězeno přímo občanům. 
p. Pražák – zkapacitnění Adamovky –propustek, je tam do ½ zábradlí, kombajn tam 
neprojede; 

- za bránou FADRA je navezen makadam – s kým byl řešen pronájem? - 
zaslat případné připomínky přímo zhotoviteli stavby, bude uvedeno do 
původního stavu; 

- vybudovaná hráz na pozemku jeho pozemku – hráz nebyla vybudována 
v rámci výstavby kanalizace; 

ul. V Rynkách – bude řešena v rámci předávání, investor nepřevezme s nedodělky 
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návrh na schůzku s VCES a MmOl – 14. 5. 2008 v 15:00 – budou předány případné 
připomínky a požadavky na nedodělky při dokončení úprav komunikací a chodníků, 
aby toto nebylo řešeno až v rámci místního šetření a tím nedocházelo k posunu 
termínu kolaudace; 
 

- žádost o odkup části p.č. 642/3 – 38 m2 – manželé Krejčí, přítomní členové KMČ 
nesouhlasí, točí se tam auta, bude ještě předmětem jednání; 

- 26. 4. 2008 od 8:00 proběhne sběrová sobota – včetně kontejneru na bioodpad, 
následně každých 14 dní bude přistaven kontejner na bioodpad tamtéž; 

- do všech domácností v Droždíně budou rozneseny letáčky, podle kterých lze město 
požádat o zapůjčení cca 200 kompostéru zdarma – bližší podmínky v letáčku; 

- od čtvrtka 20.3. do 1.7.2008 je stanovena objízdná trasa pro autobusy na Sv. 
Kopeček s výjimkou MHD – povede přes Droždín, Bukovany, V. Bystřici a Pošiv na 
parkoviště v ul. Radíkovská na Sv. Kopečku – stání pro cca 25 autobusů; 

- čerpání rozpočtu KMČ - objednávky vystavené MmOl na žádost KMČ Droždín: 
� dopravní studie průtahu silnice III/4436 – cena 59 000,- Kč 
� místní rozhlas – oprava + rozšíření – cena 29.400,- Kč 
� rozhlasová ústředna – 65 200,- ( jsou to všechno objednávky, ale asi tak to dopadne ) 
� dětský karneval – hudba, 4 500,- 
� dětský karneval, sál – 1000,- 
� Droždínské hody – sál, 3 500,- 
� Droždínské hody – hudba, 6 500,- 
� Hřiště – projekt – 99 000,- Kč 

- Odbor koncepce zaslal žádost o informaci, jaké rekreační plochy – sport. hřiště, 
dětská hřiště jsou v Droždíně veřejně přístupná; 

- Navržené změny odjezdů linky MHD č. 15 musí být projednány s ostatními dotčenými 
KMČ, následně bude řešit IDOS – změna nejdříve v červnu, pokud bude schválena; 

- Koncepce dopravy – nutno navštívit krajský úřad –ing. Kubína, a požádat o 
zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na realizaci překážek, 
ostrůvků na komunikaci pplk. Sochora, H. Úlehla, U Cihelny – jedná se silnice 
v majetku kraje; současně ve stejné věci navštívit ing. Černého na MmOl 
Odpovídá:  Ostrčil 

- Ověřit umístění chybějícího poklopu u vodárny – stížnost p. Šišky z minulého měsíce 
Odpovídá:  Jeřábek 

- TSMO – rošty v ul. Na Kopci a směrem k chatovišti, urgovat opravu, 
- požádat o odvezení odpadu, který bude posbírán skauty 19.4.2008 na cestě 

od kříže u Bukovan směrem dozadu; 
odpovídá:  Mgr. Prágerová  
 

 
Požadavky host ů: 
- pí Vronská – požadavek na TSMO – při každém větru dochází k výpadku el. produ 

v ul. Myslivecká 
odpovídá:  Mgr. Prágerová 

- manželé Zdražilovi – mají zájem odkoupit pozemek p.č. 494/2, který je společně 
s p.č. 496/2 nabídnut ke směně pí Šípkové za polní cestu od bytovek na Dolní Úlehla, 
p.č. 496/2 si nárokuje pí Fottrová, že je v jejím vlastnictví – skutečný stav bude 
ověřen; 
odpovídá:  ing.Tušková 

- ing. Kopal st. – vznesl dotaz k webovým stránkám KMČ Droždín – přístup na ně je 
moc složitý, včetně zajištění možnosti posílat připomínky KMČ mailem 
odpovídá:  Ing. Kopal ml. 

- ing. Stejskal – dotaz na zpevnění ul. Akátová a veřejné osvětlení v této ulici – 
zpevnění v rámci dokončení povrchu ul. Dolní Úlehla po kanalizaci by neměl být 
problém,jedná se o cca 30 m2 (ústní odpověď JUDr. Majora), na osvětlení musí být 
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zhotoven projekt, navržena varianta dát na poslední sloup světlo otočené do této 
ulice 
odpovídá:  ing.Tušková 

 
 

 
 

Program  další sch ůze KMČ – květen 2008:  
- Plnění úkolů z minulého zasedání   
- Kanalizace, 
- Centrum sport. a spol. aktivit 
- Dopravní problematika 
- Požadavky hostů 

Termín p říští sch ůze KMČ:  5. května 2008 

Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo ukončeno ve 21:10  
 
 
 
                                                                                                Ing. Eva Tušková 

předsedkyně KMČ č.2 – Droždín 
 
 

Zapsala: Ing. Marta Filipcová 
Schválila: Ing. Eva Tušková 

 

 

 

 

 

 


