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Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 1. 9. 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. König, pí Plisková, ing. Stejskal 

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

Informace: 
- KANALIZACE: cesta pod ul. H.Kvapilové p�edána na odbor dopravy, byla 

zkolaudována se sb�ra�em K2, Mgr. Ostr�il navštíví v této záležitosti ing. 
Gajdošovou z tohoto odboru; 
- Do ½ zá�í bude písemn� požádáno o kolaudaci kanalizace, p�edpokládané nabytí 
právní moci kolaudace do konce listopadu, 1. žádosti o p�ipojení by mohly být podány 
od 1.12.2008 
- Zemina pod h�išt�m – VCES p�islíbila do 14 dn� úklid; 
- Vpusti a kanály v ul. Arnoldova , Myslivecká a Jesenická jsou nefunk�ní, špatn� 
vyspádované - bude požádáno znovu o místní šet�ení 

- Dotisk leták� ke kompostování – zajistí Mgr. Prágerová; 
- Ing. Kopal – z pracovních d�vod� ukon�il svou �innost v KM�, ulice Na Kopci a 

Dolní Úlehla bude mít na starosti ing. Stejskal; 
- Oprava lavi�ky u rybníka – bylo požádáno, zatím neopraveno 
- Oplocení u RD. V ul. Vít�zství – prob�hlo jednání (pí Hradilíková), papírov� je vše 

v po�ádku, ale nebylo to p�em��eno, doporu�ují dát návrh na chodník do koncepce 
dopravy; 

- zm�na jízdního �ádu linky �. 15 s platností k 1.9.2008:  
� V pracovních dnech p�idán spoj ze zastávky �ernovír s odjezdem v 7.33 hod. 

a p�íjezdem v 7.35 hod. na zastávku Frajtovo nám�stí. 
� V pracovních dnech ze zastávky Droždín posun spoje s odjezdem v 5.55 hod. 

na 5.54 hod. 
� Z d�vodu nulového vyrovnávacího �asu v Bukovanech musel být posunut i 

spoj s odjezdem v 5.18 hod. ze zastávky �ernovír na 5.17 hod. 
� V pracovních dnech ze zastávky Droždín posun spoje s odjezdem v 8.59 hod. 

na 8.53 hod. 
� V pracovních dnech ze zastávky Hlavní nádraží posun spoje s odjezdem ve 

14.38 hod. na 14.45 hod.  
� Z d�vodu zm�ny byl posunut i následný odjezd ze zastávky Droždín ze 

sou�asných 15.05hod. na 15.09 hod. 
� Ve dnech pracovního klidu p�idán spoj ze zastávky Droždín s odjezdem ve 

4.47 hod. a p�íjezdem na Hlavní nádraží v 5.03 hod. 
- P. Je�ábek – zjistil u firmy SEKNE, že nové dopravní zna�ky je schopna zajistit a 

ošet�it i legislativn� v�etn� souhlas� dot�ených orgán�, navštívil Mgr. Puha�e, který 
souhlasil s prov��ením, lze-li nové zna�ky v Droždín� umístit; ing. Tušková zašle Mgr. 
Puha�ovi žádost  o umíst�ní nových zna�ek (snížení rychlosti na 40km/h v ul. 
U Cihelny, zabetonování sloup� na preventivní radar MPO, posunutí ozna�ení 
„Droždín“ p�ed ul. Ke Stromk�m, p. Je�ábek dodá podklady, 1 zna�ka stojí cca 4 tis. 
K� (odpovídá: Ing. Tušková, p. Je�ábek, odbor vn�jších vztah�); 

- Parc. �. 70 ve vlastnictví �editelství silnic a dálnic (špice pod školou) – bude dán 
podn�t, aby byla parcela získána do vlastnictví m�sta (bezúplatný p�evod) 
(odpovídá: ing. Filipcová ) 

- Internetové stránky KM� – ing. Stejskal zjistí bližší informace 
- Cesta u Trune�kového – pí Van�urová z odboru stavebního kontaktovala stavebníka 

p. Spá�ila a ten slíbil nápravu do 1 m�síce – �ešil ing. Stejskal; 
- Sou�ástí návrhu rozpo�tu nejsou p�ísp�vky poskytované KM� na konání akcí 

v Droždín� – bude �ešeno na p�íští KM�; 
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- Žádost o úklid v�nc� u pomník� a odvoz hromad z chodník� na ul. Pplk. Sochora – 
mail na TSMO (odpovídá: Filipcová) ; 

- 15.8. firma Podlas vy�istila kanalizaci na ul. E. Junkové; 
- zajistit pravidelné opakování hlášení o p�istavení kontejner� na trávu a v�tve 

(odpovídá: Filipcová); 
- sloup na ul. Janouškova 5 byl odstran�n; 
- byl podán návrh na obsluhu internetových stránek KM� -  pí Vychodilá; 
- lípy u k�íže u Bukovan – požádat o odborné ošet�ení - parc. �. 476 (odpovídá: 

Filipcová) ; 
- požadavky na pracovníka TSMO, který zajiš�uje úklid v Droždín�, zasílat nyní ing. 

Filipcové, p. Je�ábek bude provád�t jeho kontrolu ; 
- oprava k�íž� – požádat odbor majetkoprávní, aby financování oprav zajistil ze svého 

rozpo�tu, p�ípadn� se postupn� pokusit financovat jejich opravu z rozpo�tu KM� 
       ( Je�ábek, Tušková); 

 
Požadavky host�: 

- pí Plisková – reklamace kanál� v ul. Myslivecká, Arnoldova, na této ul. chybí i p�í�ná 
vpus� – tento problém bude �ešen 2.9.2008 p�i místním šet�ení (sou�asn� se budou �ešit 
obrubníky Jesenická, pí �udová); 

- p�i dešti padají od mostu do ul. Arnoldova kameny, musí to stále uklízet – parc.�. 798,  
bude napsán dopis na TSMO (zajistí: ing. Tušková); 
- p. König – dotaz na cestu vybudovanou za h�išt�m p. Kubí�kem, je-li na ni projekt, 
obyvatel�m ul. U K�íže se nelíbí souhlas KM� s jejím p�ípadným budoucím propojením 
s touto ulicí, žádá o zablokování cesty, aby nebyla pr�jezdná s ul. U K�íže – v sou�asné 
dob� se �eší legalizace této cesty, KM� pr�jezdnost blokovat nebude; 

- na vozovce v ul. Pplk. Sochora není zakreslen odbo�ovací pruh, p�ed p�echodem 
chybí dopravní zna�ka „p�echod pro chodce“ – p. Je�ábek zjiš�oval bližší informace, 
zna�ka tam být nemusí, musela by být osv�tlena bílým sv�tlem a p�echod musel být 
rozd�len ostr�vkem, jak stanovují sou�asné platné p�edpisy, opravu zna�ení na vozovce 
�ešíme, ale zatím bez úsp�chu; 

- kdy bude z hlavních silnic sm�rovka s ozna�ením Droždín – jsme �ást Olomouce, 
proto jsou jen sm�rovky Olomouc, upozorn�ní na m�stskou �ást by musela být sm�rovka 
bílá, ne modrá – �eší Mgr. Ostr�il ; 

- Spole�ensko – sportovní centrum (výstavba haly ) – primátor zadal zpracování 
studie haly, v pr�b�hu zá�í 2008 bude konzultována na Rad� m�sta Olomouce a doporu�il 
do návrhu rozpo�tu na rok 2009 za�adit zpracování projektu; 

- chybn� umíst�ný obrubník u zastávky H. Úlehla, voda p�i dešti te�e do garáže;  
 

Program  další sch�ze KM� – �íjen 2008: 
- Pln�ní úkol� z minulého zasedání   
- Kanalizace, 
- Dopravní problematika 
- Rozpo�et 2009 
- Požadavky host� 

Termín p�íští sch�ze KM�:  6. �íjna 2008 v 18:00  

 
                                                                                                Ing. Eva Tušková 

p�edsedkyn� KM� �.2 – Droždín 
 

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


