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Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 2. 6. 2008 
 
P�ítomni za KM�: Ing. Tušková, Ing. Filipcová, Mgr. Prágerová,  p. Prášil, Mgr. Ostr�il,  
p. Je�ábek,  
Omluveni: pí Pospíšilová, Ing. Kopal, 
Hosté: p. Pražák, p. Kluger st., p. Kluger R., ing. Stejskal, pí Linhartová 

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

Informace: 
- TSMO – o�ezat strom u sloupu el. vedení (u Muckového) – parc.�. 1235 (odpovídá: 

Mgr. Prágerová) 
- výv�ska ul. Vít�zství – bude p�emíst�na, pot�eba najít nové místo, kde by mohla být 

umíst�na 
doprava: m�sto požádá Olomoucký kraj, aby dopracoval koncepci, pokud neusp�je, 
bude p�edloženo Rad� m�sta v roce 2009; bude požádán o sch�zku ing. Kubín 
z krajského ú�adu, požádat prozatím  o vyzna�ení odbo�ovacích pruh� (odpovídá: 
Mgr. Ostr�il, ing. Filipcová) 

- kanalizace: z 22 závad nahlášených �leny KM� 7 neuznáno, zbývající se odstra�ují, 
další sch�zka s VCES není plánována 
informace pro ob�any: V p�ípad� závad, nedostatk� a požadavk� na 
opravy po výstavb� kanalizace se ob�ané mohou sami obracet na níže 
uvedené zástupce m�sta, VCES �i stavebního dozoru. KM� nemá 
pravomoc ovlivnit odstran�ní závady. KM� stejn� jako jednotlivý ob�an 
závadu pouze nahlásí, sejde komise složená z odpov�dných lidí – VCES, 
MmOl, stavební dozor- a ti rozhodnou, zda je požadavek oprávn�ný �i ne 
a dají pokyn k oprav�.  
MmOl :Odd�lení implementa�ní skupina 
Ing. Mankovecký              585 513 458            mobil  724 846 277 
Ing. Dedek                        585 513 451                       602 185 204 
Stavební dozor 
pí N�me�ková                                                             603 856 206 
VCES 
Ing. Ambrož                                                                602 188 914  

- kontejnery na ul. Vít�zství – budou p�emíst�ny zp�t na p�vodní stranu, plocha pod 
nimi bude vydlážd�na 

- požadavky p. Je�ábka na opravu chodník� (ul. U Cihelny) – bude realizováno v lét� 
- kompostéry – mírné zdržení – probíhá výb�rové �ízení na dodavatele 
- bude provedeno vyhodnocení páte�ního svozu bioodpadu 
- odvoz skládky – úklid p�íští týden 
- rošty – v �ešení 
- o�ez strom� na parc. �. 377/1 – bude p�edáno na TSMO, na o�ez musí být vydáno 

rozhodnutí 
- zahájen svoz odpadu chata�� 
- sm�na pozemk� p. Beck (parc. �. 463/1) a m�sto (parc. �. 464/2) – KM� souhlasí  
- výstavba 50 RD u Bukovan – prob�hlo jednání ing. Bezd�ka se Sagittarií (p. Krátký) 

– byla nalezena nová varianta pro vedení kanalizace – povede pod pot��kem, 
prob�hne ješt� jednou sch�zka na míst�; stanovisko Veolie – gravita�ní kanalizace, 
nesouhlasí s p�e�erpáváním 

- cesta za h�išt�m (p. Kubí�ek) –KM� nemá proti cest� námitky, ale cesta zasahuje do 
sadu – cca 4 m, nedá se z ní sjet do sadu, pot�eba zjistit více informací (odpovídá: 
ing. Tušková) 

- hala – prob�hla sch�zka s primátorem, bylo konstatováno, že je pro oblast Droždína 
d�ležitá, p�islíbil najít peníze na vypracování studie, která posoudí, jestli se stavba 
haly vyplatí 
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- hlášení rozhlasem – pot�eba nalézt osobu, která by zastoupila pí Pospíšilovou 
v p�ípad� její nep�ítomnosti 

- p. Je�ábek – navrhl dát odm�nu a pod�kovat pí Šmídové za celoro�ní úklid kolem 
pomníku (balí�ek), p�ípadn� nákup sazenic z prost�edk� KM� 

- nalézt technické zázemí pro pracovníka TSMO, který uklízí obec, v dob� uzav�ení 
MŠ o prázdninách, bude dán požadavek na obdržení p�ehledu o práci, která byla 
vykonána (odpovídá: ing. Tušková) 

- p. Je�ábek – oprava 3 k�íž� v katastru Droždína, existuje možnost dotací 
z Olomouckého kraje, úkol zjistit bližší informace (odpovídá: Je�ábek) 

- návrh na získání pozemku parc. �. 70 do vlastnictví m�sta z d�vodu jeho údržby 
(špice pod školou) – prov��it možnost p�evodu u sou�asného majitele �editelství 
silnic a dálnic (odpovídá: Filipcová) 

- p. Je�ábek nahlásil na MmOl prasklý sloup (zahrada p. Skácelík – naproti 
Janouškova 5) 

- p. Hainc žádá o se�ení trávy na parcele �. 50/2 u jeho domu – bude p�idáno do 
plánu, sou�asn� budou TSMO požádány o plán pozemk�, které jsou v Droždín� 
se�eny (odpovídá: Filipcová) 

 
Požadavky host�: 

- Klugerovi – dotaz na termín kolaudace kanalizace – m�la by být zahájena v �ervnu, 
nabytí právní moci se p�edpokládá v zá�í, termíny jsou orienta�ní, m�že dojít k posunu 

- Klugerovi – malý spád kanalizace, pouze 3 mm na 1m, nesta�í už nyní p�i dešti – dány 
kontakty na odpov�dné pracovníky, problém nahlásí i p. Prášil za KM� 

- pí Linhartová – dotaz na kompostéry a zm�nu jízdního �ádu MHD linka �. 15 – 
kompostéry budou po výb�ru dodavatele, zm�na jízdního �ádu nejd�íve o prázdninách 

- Mgr. Sowová – dotaz na realizaci d�tského h�išt� – cena snížena na 3,5 mil. K�, nyní 
600 tis. K� na vybavení h�išt�, Rada m�sta o tom bude jednat na dalším zasedání 
v �ervnu; realizace bude možná rozd�lena do etap, nejd�íve zemní úpravy pod d�tským 
h�išt�m, jeho vybavení a ohrazení od silnice, v další etap� cvi�išt� hasi�� (p�íští rok) 

- Ing. Stejskal – dotaz na se�ení trávy a úklid pose�ené trávy (odpovídá: ing. Filipcová) 
- Ing. Stejskal – ve�ejné osv�tlení a zpevn�ní cesty u. Akátová – p�edáno k �ešení 
- p. Pražák – informoval o jednání k hrázi – zatím nebylo p�i jednání s m�stem dosaženo 

výsledku, p�i kolaudaci kanalizace nebude souhlasit s úpravou Adamovky 
- p. Pražák – jak se povede vysoké nap�tí p�es zadní Dole�ek (parc. �. 1291/1, 6) bez 

kácení strom� 

Program  další sch�ze KM� – �ervenec 2008: 
- Pln�ní úkol� z minulého zasedání   
- Kanalizace, 
- Dopravní problematika 
- Požadavky host� 

Termín p�íští sch�ze KM�:  7. �ervence 2008 v 18:00 

 

 
                                                                                                Ing. Eva Tušková 

p�edsedkyn� KM� �.2 – Droždín 
 

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


