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Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 7. 7. 2008 
 
P�ítomni za KM�: Ing. Tušková, Ing. Filipcová, Mgr. Prágerová,  p. Prášil, Mgr. Ostr�il,  
p. Je�ábek, Ing. Kopal, 
Omluveni: pí Pospíšilová,  
Hosté: p. Pražák, p. Petr Spá�il, pí Skokánková, sle�na Skokánková 

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

Informace: 
- Nám�stek Pokorný uvoln�n z funkce – odchod do d�chodu, novým nám�stkem 

RNDr. Holpuch, který byl volen za náš obvod; 
- �ešení soukromých sousedských a majetkoprávních spor� je v kompetenci 

p�estupkového odd�lení MmOl, Kate�inská 8, tel. úst�edna 585 513 111, každý si 
musí �ešit sám, KM� nemá žádnou pravomoc do t�chto spor� zasahovat; 

- Výv�ska na ul. Vít�zství – z�stane prozatím umíst�na tak, jak je; po odstran�ní 
lavi�ky jsou již informace v ní lépe p�ístupné a �itelné; 

- Pracovník TSMO – bude kontrolován p. Je�ábkem, který mu bude také zadávat práci, 
z d�vodu uzav�ení MŠ v období prázdnin bude požádáno o p�esunutí úklidu na 
st�edu, kdy je otev�ena hasi�ka; 

- P. Je�ábek – pozván na jednání na MmOl – p. Pešata, aby poskytl bližší informace o 
názvu ul . Ture�kova; 

- D�tské h�išt� – byl zájemce o odkup pozemku; nyní cena realizace snížena na 3 mil. 
K� – realizace bude rozd�lena do 2 etap: 1.etapa – terénní úpravy pro d�tské h�išt�, 
oplocení, val, d�tské prvky; 2.etapa – bouda a h�išt� pro SDH; 

- Kompostéry – další zájemci o kompostér mohou nyní požádat, žádosti s kontakty lze 
vhodit do schránky KM� na hasi�ské zbrojnici 

- Hlášení formou SMS zpráv – bude zjišt�no, kolik tato služba stojí (odpovídá: 
ing. Kopal) 

- �erné skládky – odstran�na na H.Úlehlách za Pospíšilovým, z v�tší �ásti i u h�išt�, 
tam ješt� �áste�n�, nyní nep�ístupné; 

- Výstavba 50ti RD u Bukovan – prob�hlo jednání se zástupci projektu a životního 
prost�edí – kanalizace musí vést pod pot��kem, jinak nebude povolena; 

- Cesta Kubí�ek – návrh na administrativní narovnání – v �ešení; 
- p�íkopy u cesty sm�r Bystrovany – bude �ešeno s Vodohospodá�skou správou a ŽP; 
- informa�ní radar MPO – bude zaslán dopis s žádostí o umíst�ní, p�ípadn� k zjišt�ní 

podmínek, za jakých lze radar umístit (odpovídá: Filipcová); 
- koncepce dopravy - pro rok 2009 se po�ítá se zpracováním „problémového výkresu“ 

– ing. Mina�ík;  
- p�ipravit návrhy na investice pro rok 2009 – do p�íští sch�ze KM� (odpovídá: 

všichni); 
- stání pod kontejnery na ul. Vít�zství, dlaždice od schodk� ke kontejner�m – zjistit 

cenu, dle ceny p�ípadná realizace v zá�í (odpovídá: Prášil); 
- zjistit, jak je to s pozemkem pod RD Dudeškových, kdo je majitelem (odpovídá: 

Je�ábek); 
- oplocení RD na ul. Vít�zství (p.�. 790) – �ást pozemku pronajata jako zázemí RD – 

KM� bude rozporovat, protože se jedná o pozemek, kde by mohl být vybudován 
chodník pro ob�any jdoucí na zastávku MHD �. 11 do Olomouce; 

- d�ev�ná stavba na pozemku m�sta v ul. E. Junkové, naproti Bartákového .- zjistit, �í 
to je (odpovídá: Je�ábek do 9.7.2008); 

- koncepce doprava – bude se konat sch�zka s p. Fazekašem z MmOl, sou�asn� bude 
�ešeno i umíst�ní sm�rovek Droždín ((odpovídá: Mgr. Ostr�il); 

- Mgr. Puha�ovi p�edána fotodokumentace ke k�íž�m a pomník�m v Droždín� 
k posouzení možné opravy ((odpovídá: Je�ábek); 
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- Kontejnery – v n�kterých �ástech Droždína nedostate�ná kapacita, na p�íští sch�zi 
dát návrh na nová stanovišt�, p�ípadn� navýšení po�tu kontejnér� (odpovídá: 
všichni) 

- Kanalizace – p�ed m�sícem prob�hla sch�zka se zástupci m�sta, stavebního dozoru 
a VCES – záv�ry nejsou pro KM� p�íznivé, termín kolaudace se stále odkládá; všem 
zú�astn�ným bude zaslán dopis s informací o nedostatcích, �lenové KM� zašlou do 
8.7.2008 své p�ipomínky ke kanalizaci ing. Tuškové; 

- Sm�na pozemk� pana Pražáka (Adamovka, propojení ul. Ke Stromk�m) – bude 
do�ešena po sch�zce p. Pražáka s primátorem m�sta; 

- Žádost o opravu uli�ky mezi Zdražilovým a Beranovým – zni�ena po �ervnovém 
p�ívalovém dešti u TSMO ( odpovídá: Mgr.Prágerová, Prášil ); 

- Ob�ané mohou požádat a následn� dostat speciální pytle, aby si je¨mohli naplnit 
pískem v p�ípad� dalších p�ívalových dešt�, aby zabránili škodám- žádosti dávejte do 
schránky KM� na hasi�ce; 

 
KM� d�kuje SDH v Droždín� za pomoc p�i odstra�ování škod 
zp�sobených p�ívalovými dešti a uskladn�ní kompostér� 
 

Požadavky host�: 
- p. Hainc – ohlásil, že na ul. Junkové u popisného �ísla 14 nesvítí sv�tlo; 

- vyvrácené zna�ky ul. Junkové; 
- dotaz, jak to bude se zrcadlem na výjezdu z ul. Junkové, není tam vid�t na auta 

p�ijížd�jí od k�ižovatky Gagarinova, požaduje tam dát n�jakou zna�ku nebo namalovat 
p�ipojovací pruh; 

- žádost o umíst�ní zna�ky Zákaz vjezdu nad 3,5 t mimo dopravní obsluhu na ul.    
Junkova – již bylo nahlášeno; 

- pro�išt�ní kanál� – ul. Junkova; 
- upozornil na odpadky na polní cest� za Droždínem od Bukovan sm�rem na Sv. 

Kope�ek; 
- pí Skokánková – žádost o retardéry na ul. Na Kopci; 

- pod�kování za kompostér; 
- kanalizace – k jejímu domu není vybudována kanalizace, od roku 2006 komunikuje      

s MmOl, žádost o zahrnutí do projektu kanalizace (20.2.2006), dle sd�lení pí Cabicarové a 
p. Neubauera to není problém, 18.12.2006 další odpov�� z MmOl, že samostatná p�ípojka 
nebude z z�izována z d�vodu nekoncep�ního �ešení, KM� napíše dopis ohledn� ul. Na 
Kopci a požádá o návrh �ešení (odpovídá: ing. Tušková, ing. Kopal); 
- p. Petr Spá�il – pozval �leny komise na oslavu 115. let výro�í založení SDH v Droždín�, 
KM� již d�íve p�islíbila p�ísp�vek ve výši 6 tis. K�; 
 

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

Termín p�íští sch�ze KM�:  11. srpna 2008 v 18:00 – zm�na termínu z d�vodu 
dovolených 

 

 
                                                                                                Ing. Eva Tušková 

p�edsedkyn� KM� �.2 – Droždín 
 

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


