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Zápis ze sch�ze KM� ze dne 11.8.2008 
 

P�ítomni: Ing. Tušková, Ing. Filipcová, Mgr. Prágerová, Mgr. Ostr�il, p. Je�ábek, p. 
Prášil 
Omluveni: pí Pospíšilová, ing. Kopal 
Hosté: ing. Stejskal, pí �udová, p. Pražák, p. Petr Spá�il 

Jednání KM� �. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasi�ské zbrojnici, ukon�eno ve 21:30h.  
 
Informace: 

- stání pod kontejnery na ul. Vít�zství, provizorní chodník ke schodk�m na ul. 
Vít�zství (dlaždice podél silnice)  - podána objednávka, obrubníky podél cesty 
na za�átku ul. Jesenická kolem zahrady Pospíšil� – p�islíbeno, realizaci bude 
provád�t firma p. Opluštila, celková cena cca 90 tis. K�; 

- Mgr. Ostr�il – požaduje opravu lavi�ky u rybníka ( podána žádost na Mmol ); 
- Kanalizace – p�edpokládaný termín kolaudace v zá�í – byly zjišt�ny chyby ve 

vyspádování na dolním konci obce; 
- UPOZORN�NÍ OB�AN�M: ! P�IPOJENÍ NA KANALIZACI A JEJÍ 

UŽÍVÁNÍ JE MOŽNÉ AŽ PO KOLAUDACI KANALIZACE, 
P�IPOJIT SE NELZE ANI V P�ÍPAD� VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO 
SOUHLASU ! ( mylná informace projektanta ); 

- preventivní radar MPO byl umíst�n na ul. H. Úlehla na nevhodném 
míst�,Policie byla požádána o instalaci v jiných místech, nyní se zjiš�ují 
podmínky pro jeho umíst�ní v ul. U Cihelny a pplk. Sochora (odpovídá: 
Filipcová); 

- dopravní zna�ení – odbor dopravy poskytl jen všeobecnou informaci ( ing. 
Mut	anská), žádáme o realizaci ( odpovídá: Tušková, odbor vn�jších 
vztah�); 

- od zá�í 2008 zm�na jízdního �ádu autobusu �. 15 ( posun jen u 
n�kterých spoj�, které pot�ebují návaznost na vlaková spojení ); 

- p. Je�ábek poskytl MmOl – p. Pešatovi – informace o p. Ture�kovi, podle 
kterého je navržen název ul. v Droždín�; 

- pozemky u Gregoráku – pí Šípková zaslala stížnost primátorovi, že stále není 
vy�ešena sm�na t�chto pozemk� za cestu z ul D.Úlehla na ul. U Cihelny. KM� 
nesouhlasí se sm�nou t�chto obecních pozemk�, požádala Odbor koncepce a 
rozvoje o zpracování nové varianty studie bytové výstavby v této lokalit� 
s možností využití pozemk� pro ob�anskou vybavenost; studie byla zadána, 
zpracovává ji ing. arch. Trtílková ( odpovídá: Tušková ); 

- pracovník TSMO – v období prázdnin je více zam�stnán v Lošov� a Radíkov�, 
v Droždín� chybí v tuto dobu technické zázemí z d�vodu uzav�ení MŠ – 
požadavky na zá�í zasílat ing. Kopalovi nebo vhodit do schránky na dve�ích 
hasi�ské zbrojnice.; 

- chodník na ul. H. Úlehla u zastávky – požadavek na opravu, �eší odbor 
dopravy, ing. Pospíšilová ( odpovídá:Tušková ); 

- hlášení formou SMS – zatím tato služba není MmOl poskytována; 
- problematický výjezd vozidel z ul. Junkové na pplk. Sochora – bude �ešen až 

jako sou�ást koncepce rozvoje dopravy, p�ípadn� p�i realizaci d�tského h�išt�; 
- o�ez ke�� – horní zastávka, kolem schodk� z ul. Vít�zství, úklid pose�ené   

trávy – bude �ešeno p�i sch�zce s TSMO ve �tvrtek v Droždín� ( odpovídá : 
Filipcová ); 
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- zpracování problémového výkresu ke koncepci rozvoje dopravy – p�islíbeno 
na r. 2009 – ing. Mina�ík ( odpovídá : Ostr�il, Tušková ); 

- prov��ení umíst�ní plot� na ul. Vít�zství ( od ul. E.Junkové sm�rem k zastávce 
MHD �.11 sm�rem do Olomouce ) – KM� požádala majetkoprávní a stavební 
odbor o prov��ení umíst�ní plot�, které zasahují p�íliš t�sn� ke komunikaci a 
je zde omezen pohyb chodc�; problém bude �ešen v problémovém výkresu 
dopravy, který by m�l být zpracován v roce 2009, a následn� pak i vybudován 
chodník pro p�ší. Jednání na míst� prob�hne 26.8.2008 
(odpovídá:Tušková); 

- d�tské h�išt� – byli jsme vybráni, p�íslib 1,2 mil. K� na realizaci 1. etapy, 
(rozd�leno do 2 etap ), probíhá jednání s odborem investic – bude sou�ástí 
požadavk� rozpo�tu na rok 2009 ( �eší: Tušková); 

- další zájemci o kompostéry budou p�edány na MmOl ( odpovídí: Prágerová ); 
- pozemek pod domem Dudeškových pronajat, po kolaudaci bude odkoupen; 
- garáž na ul. Junkové pat�í p. Bartákovi, bylo povoleno m�stem; 
- propustky pod meliora�ní svodnicí sm�r Bystrovany + svodnice Adamovka – 

dne 2.9.2008 prob�hne jednání ( zú�astní se : Tušková, Prášil ); 
- návrh na nového �lena KM�, ing. Stejskala, odsouhlasen všemi �leny KM� ( 

odbor vn�jších vztah�); 
- skládka D. Úlehla za h�išt�m, do�išt�ní– žádost o �ešení a úklid ( odpovídá: 

Prágerová ); 
- KM� byla p. Petrem Spá�ilem pozvána na slavnostní sch�zi SDH k výro�í 

115. let založení SDH v Droždín� – jako zástupci KM� se zú�astní p. Prášil a 
p. Je�ábek; 

- Vývoz pytl� chata�� – n�které pytle bývají roztrhány, po odvozu není proveden 
úklid, hyzdí okolí – žádost o ohrazení sb�rného míst�na p.�. 1502 a 1225 
(stará cesta pod kapli�kou) – požadavek na odbor vn�jších vztah�; 

- Kanalizace – žádost o úklid pokácených ke�� a drn� po pravé stran� sm�rem 
na Sv. Kope�ek nad Droždínskou zatá�kou; 

- P�islíbeno 10 nových kontejner� – požadavky na po�et, umíst�ní a druh 
p�edat Mgr. Prágerové; 

- Kontejner na plasty u bytovek – pod víkem hnízdo vos -  vy�eší p. Je�ábek; 
- V pátek 15.8. a následn� každých 14 dn� (liché týdny) je u hasi�ky 

p�istaven kontejner na v�tve, trávu a listí v dob� od 16 – 17:45 hod; 
- Mgr. Ost�il zajistí studii dopravy (ostr�vky) sm�r Samotišky ,  Bukovany ( je 

zpracována ); 
- P. Je�ábek – pokusí se zjistit informaci o možnosti po�ízení informa�ních 

tabulí o Droždín�; 
- p.�. 70 ve vlastnictví 
SD  ( �editelství silnic a dálnic, pozemek u zastávky 

MHD vedle školy )– z d�vodu se�ení trávy, nutné opravy kruhové lavi�ky a 
o�ezu strom� KM� žádá o získání parcely do majetku m�sta ( odpovídá: 
Filipcová) ; 

- cesta u Trune�kového – stavebník p. Roman Spá�il navezl p�i stavb� RD na 
ve�ejnou cestu makadam a neuvedl do p�vodního stavu ( Je�ábek, Stejskal ); 

- opravy k�íž� – dokumentaci p�edal p. Je�ábek ing. Slezákové 
- informace p.Je�ábka – zatrubn�ní potoka na ul. Jesenická se u Kone�ného 

zužuje, navrhuje propustek rozší�it a opravit – sou�ást jednání dne 2.9.2008;  
- p. Je�ábek navrhuje prozatímní �ešení dopravy – U Cihelny omezení rychlosti 

na 40km/h – zjistí u fy SEKNE, zda zna�ky jen instalují nebo vy�izují i žádosti 
v�etn� stanoviska dot�ených orgán� ( odbor vn�jších vztah� ); 
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- posunutí ozna�ení Droždín p�ed ul. Ke Stromk�m (odpovídá: Je�ábek, odbor 
vn�jších vztah�); 

- p. Je�ábek – pravideln� bude své návrhy zasílat k seznámení �len�m KM� 
s p�edstihem,aby k nim �lenové komise mohli zaujmout stanovisko po zvážení 
všech možností �ešení problému, p�ípadn� k nim získat další podp�rné 
informace a také z d�vodu urychlení projednání t�chto návrh�. P�ístup mu 
bude umožn�n  z PC, z pracovišt� MmOl v Droždín� ( hasi�ská zbrojnice);( 
informace pro odbor vn�jších vztah�, pí Vychodilová ); 

- p. Prášil – upozorn�ní : p�ípadné požadavky na zjednání nápravy ( nap�. 
odstran�ní nános� po dešti apod.), které jsou nahlášeny a zaslány na MmOl, 
by nem�ly být �ešeny, odstra	ovány jinak, než jak je dohodnuto. Dochází pak 
k neshodám, zbyte�ným výjezd�m TS apod.. V p�ípad� odstran�ní závad 
vlastními silami a prost�edky je pak nezbytné neprodlen� zp�tn� nahlásit 
p�íslušnému �lenovi KM� ur�enému pro danou ulici, aby zásah mohl v�as 
odvolat;  

 
 
ROZPO�ET NA ROK 2009 návrh KM�:  
 
1. ostr�vky (doprava) - realizace 
2. d�tské h�išt� – 1. etapa – realizace 
3. koncepce dopravy – projekt 
4. spole�enské centrum – projekt 
5. opravy povrch� ulic Jesenická, Na P�íhonu 
6. rozší�ení rozhlasu Ke Stromk�m, rozší�ení osv�tlení Akátová 
Ostatní požadavky ( budou �ešeny v pr�b�hu roku 2009 dle finan�ních možností): 

 
 
Hosté: 

pí �udová, Jesenická 24 – stížnost na rozbitou branku a 2 schody po stavb� 
kanalizace ( bude �ešeno p�i jednání s p�íslušnými orgány 2.9.2008); 
- zanesený potok, který p�i dešti ohrožuje d�m; 
p. Pražák – informace z Rady m�sta – schválen pronájem polní cesty u bytovek 
 - jeho sm�ny pozemk� zatím nepotvrzeny, �eká se na odpov�� p. primátora ; 

 
Program sch�ze KM� na zá�í 2008: 

- požadavky host� 
- kanalizace 
- rozpo�et 2009 
- r�zné 

 
 
Termín další sch�ze KM�: 1. zá�í 2008 v 18:00 hodin 
 
 

                                                                            Ing. Eva Tušková 
                                                                             KM� �. 2 - Droždín 

 
Zapsala: ing. Filipcová 
Schválila: ing. Tušková 


