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Zápis z jednání KM� �. 2 Droždín ze dne 2. 12. 2008 
 
P�ítomni za KM�: Ing. Tušková, Mgr. Prágerová,  p. Prášil, Mgr. Ostr�il, p. Je�ábek, 
pí Pospíšilová, Ing. Filipcová 
Hosté: ing. Stejskal, p. Pražák 
Jednání KM� �. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasi�ské zbrojnici.  

Informace: 
- rozpo�et KM�  Droždín na rok 2009 bude �ešen na sch�zi 5.1.2009; návrh Mgr. 

Ostr�ila zam��it rozpo�et KM� na drobné investice a opravy v obci, ne jen na 
p�ísp�vky na oslavy a akce ; 

- KM� byla seznámena s 2 variantami �ešení zástavby u „Gregoráku“ – ob� �ešení 
budou zve�ejn�na jako p�íloha zápisu; další sch�zka ke spole�ensko-sportovnímu 
centru se s panem primátorem uskute�ní po�átkem roku 2009, kde se bude dále 
jednat znovu i o situování tohoto objektu na h�išti SK; 

- KM� obdržela pozvánku pro všechny ob�any na Váno�ní výstavu po�ádanou 
v Obecním klubu v Samotiškách do 6.12.2008 od 9-17 hod. 

- Zástupci KM� se v úterý 9.12.2008 zú�astní setkání s p�edstaviteli m�sta, vedením 
TSMO, DPMO a MPO. Na programu bude problematika životního prost�edí, 
investi�ní politika a doprava. 

- Peníze na investice se budou rozd�lovat až v b�eznu – šanci na realizaci mají akce, 
které již mají stavební povolení; d�tské h�išt� – vše je p�ichystáno k realizaci I. etapy, 
ale bližší informace nejsou; problémový výkres dopravy v Droždín� – m�l by být 
za�azen do návrhu rozpo�tu odboru dopravy, ale vše záleží na objemu rozpo�tu 
m�sta, které má prozatím pro p�íští rok pouze 360 milion� K� a žádá o úv�r ve výši 
1,5 miliardy K�, aby bylo možné využít dotací pro období 2007-2013; 

- KANALIZACE: probíhá p�edávání jednotlivých �ástí, nabytí právní moci kolaudace se 
p�edpokládá ke konci ledna 2009 – KM� zašle znovu dopis, tentokrát ing. Hu�ínové, 
s informací, že po výstavb� kanalizace z�staly nedod�lky, které již byly nahlášeny a 
nikdo je ne�eší (odpovídá: ing. Tušková); 

- Kanalizace v ul. Myslivecká – voda nete�e do vpustí, protože ulice má spád na 
opa�nou stranu – upozorn�ní TS; 

- Žádost pana Je�ábka o výp�j�ku rybníka – Odbor životního prost�edí (Mgr. P�ibylová) 
žádost nedoporu�í ke schválení – p. Je�ábek si zjistí konkrétní informace, v �em je 
problém; 

- Informace o sb�rových dvorech – do sb�rového dvora lze uložit jen odpad, který je 
uveden ve vyhlášce m�sta, jinak ob�ané naší �ásti m�sta nejsou nijak omezeni; 

- O�ez strom� zasahujících do el.vedení – Aldova – nahlášeno na �EZ, bude 
provedeno; Horní Úlehla (u Mazalového) – dle �EZ není rozp�ra pot�eba; 

- Ul. Aldova – naproti p. Spá�ila – u�ezané ve�ejné osv�tlení, v celé ulici je tma, žádost 
na TSMO o instalaci nového (odpovídá: Mgr. Prágerová) 

-    Návrh p. Je�ábka na zavedení po�adníku pro požadavky ob�an� na opravy - zbývající 
�lenové KM� nesouhlasí, protože o opravách rozhodují pracovníci MmOl, ne �lenové 
KM�; požadavek je vždy sou�ástí p�íslušného zápisu; 

-   ozdobení váno�ního stromu - letos bude ozdoben stejný strom pod ZŠ – zdobení 
prob�hne ve �tvrtek 4.12.2008; 

- Zne�iš�ování ulice Jesenická p�i výjezdu vozidel ze stavby p. Sedlá�ka – výjezd vedle 
domu na ul. Jesenická 2 – byl upozorn�n na problém; 

- Zabetonovaný kanál na pozemku m�sta z d�vodu nájezdu z ul. Vít�zství do ul. nad 
zahradou Pospíšilových (Vít�zství 4)- brání odtoku deš�ových vod do kanalizace – 
o tomto stavu bude informován majetkoprávní odbor se žádostí o nápravu a 
sou�asn� požádány TSMO o zabudování ty�e bránící vjezdu vozidel do této uli�ky – 
uli�ka je ur�ena jen pro chodce (odpovídá: Mgr. Prágerová); stejný problém 
s kanálem i naproti obchodu U Skal� 
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- Dne 27. 11. 2008 prob�hlo tradi�ní setkání zástupc� KM� s MPO na Sv. Kope�ku – 
ing. Filipcová �ešila nákup makety strážníka ZŠ a možnost jeho umíst�ní ke škole – 
velitel MPO Mgr. Horváth p�islíbil zjistit informace o možnost zap�j�ení této makety 
na odd�lení prevence Policie �R; dále �ešeno zabudování ty�í v ulicích Droždína pro 
umíst�ní radaru pro m��ení rychlosti – MPO bude zaslána mapka s p�edpokládaným 
umíst�ním t�chto ty�í ke konzultaci a odsouhlasení; 

 
ÚZEMNÍ PLÁN - návrhy a p�ipomínky: 
- Dodržování stavební uzáv�ry na Jižních svazích pod Kope�kem (nad kapli�kou na 

Staré cest�) – Mgr. Prágerová dala návrh na založení sdružení pro jejich ochranu; 
- Získat bližší informace, p�ípadn� plány k doprav�, východní tangent� (odpovídá: 

Mgr. Ostr�il, ing. Stejskal) 
- udržet pozemek za MŠ (parc. �. 46/1) pro ú�ely MŠ 
- ctít stávající zastav�nost Droždína a dále nerozši�ovat 
- cyklostezka  
návrhy pana Je�ábka k územnímu plánu: 
- využití par.�. 70 (špice pod ZŠ) pro ú�ely školy – zbývající �lenové KM� nesouhlasí, 

navrhují využití nap�.pro spole�enské ú�ely celé obce; 
- návrh na z�ízení nového m�stského h�bitova na území Sv. Kope�ka (louka u ZOO) 

nebo Droždína - zbývající �lenové KM� s územím Droždína nesouhlasí, katastr 
Kope�ka ne�ešen; 

- nový biokoridor Adamovka v�etn� vytý�ení jeho ploch - zbývající �lenové KM� 
souhlasí; 

- plocha pro kompostárnu – pozemky v bývalém JZD - zbývající �lenové KM� 
souhlasí, nutno up�esnit do p�ipomínek parcely (odpovídá: Je�ábek) 

- rozší�ení záplavového území o menší vodní toky (Adamovka) - zbývající �lenové 
KM� nesouhlasí, V sou�asné dob� se �eší, zda je Adamovka vodní tok nebo 
meliora�ní za�ízení a vzhledem k poloze terénu Droždín nespadá do záplavového 
území; 

- za�adit parc.�. 290/6 ve Fadru – vlastník Pozemkový fond – jako plochu pro ve�ejn� 
prosp�šnou stavbu (viz. návrh na kompostárnu) 

- zbývajícími návrhy p. Je�ábka, které se netýkají k. ú. Droždín, se KM� nezabývala, 
mohou být podány samostatn� p. Je�ábkem jako ob�anem m�sta, ne jménem KM�; 

�lenové KM� si rozd�lili oblasti územního plánu a výše uvedené p�ipomínky a další 
návrhy po zjišt�ní bližších informací ke své oblasti zakomponují do návrhu ÚP a do 
12.12. zašlou ing. Tuškové k p�ipomínkování, po vrácení od ing. Tuškové do 19. 12. 
všichni potvrdí souhlas se záv�re�ným zn�ním p�ipomínky a ing. Tušková zajistí 
p�edání na podatelnu MmOl v termínu do 31.12.2008 (doprava – Ing. Stejskal a Mgr. 
Ostr�il, zachování oblastí výhledu na Sv. Kope�ek a zelené horizonty -  Mgr. 
Prágerová, p. Je�ábek – doplní své návrhy, plochy pro bydlení – Ing. Filipcová a 
ing. Tušková, p. Prášil – kanalizace (netýká se ÚP); 
 

 

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

Termín p�íští sch�ze KM�:  5. ledna 2009 v 18:00  

 

 
                                                                                                Ing. Eva Tušková 

p�edsedkyn� KM� �.2 – Droždín 
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