Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 6. 4. 2009
Přítomni za KMČ: p. Prášil, Mgr. Ostrčil, p. Jeřábek, Ing. Filipcová, ing. Stejskal, Ing.
Tušková,
Omluveni: pí Pospíšilová, Mgr. Prágerová
Hosté: p. Hainc, p. Spáčil
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
Informace:
– Droždínské hody – organizátoři zvou všechny občany Droždína a příznivce hodů
na Droždínské hody dne 12.4.2009, sraz a odchod účastníků v 8:00 u kříže u
školy - KMČ přispívá na hody částkou ve výši 10.000,- Kč
– Etnografický ústav Moravského zemského muzea se zabývá lidovými obyčeji a
slavnostmi. V posledních letech se zajímá o hanácký obyčej "vynášení Pámbučka", s
nímž tak trochu souvisejí i Droždínské hody. KMČ byla kontaktována výše uvedeným
subjektem, zaslala mailem Dr. Večerkové popis průběhu hodů, předala kontakt na
organizátora hodů a pozvala ji na Droždínské hody
– nová výsadba návsi - 31.3. byly odkáceny smrky u rybníka ( lze řešit pouze v době
vegetačního klidu, což je od října do března ). Tyto dřeviny byly jednostranně rostlé,
některé bez terminálu a spodních pater větví, neestetické. Budou nahrazeny novou
výsadbou, ke které se v současné době zpracovává, aktualizuje projekt výsadby jak
kolem rybníka, tak i ještě v dalších částech Droždína ( o práce na úpravách zeleně
bylo žádáno vloni - podél silnic, u křížku a tak ); Vzhledem k tomu, že se budou
vysazovat dřeviny už větší, aby byly vidět a aby už měly nějaký vzrůstový náskok,
musí se sázet s balem a to buď teď v dubnu, což nelze stihnout, protože ještě není
projekt a dřeviny se pak musí ještě objednat, případně na podzim, v září – říjnu, kdy
by byly provedeny i konečné úpravy. Veškeré postupy jsou dohodnuty s Mmol,
odborem koncepce a rozvoje a životním prostředím a podloženy právoplatným
rozhodnutím.
– V souvislosti s plánovanou novou výsadbou u rybníka navrhuje KMČ přemístění
vývěsek KMČ a spolků (SDH, AHC, SK) na jiné místo, včetně plakátovací plochy
firmy Profit, vhodné umístění se zatím hledá
– V průběhu měsíce února a začátkem března byli navštíveni všichni náměstci
primátora včetně pana primátora a zástupců odborů investic a koncepce a rozvoje
s tím, že jim byly předloženy dva návrhy ,na výstavbu nebo rekonstrukci
společensko-kulturního centra. 3.3.2009 proběhla výjezdní Rada města, kde oba
návrhy byly akceptovány a zařazeny do plánu výjezdu. Výsledkem je, že město
nakonec bude finančně z dotací volnočasových aktivit podporovat pouze cyklostezky
a liniové stavby. Nicméně v Droždíně se Rada města přiklání pro upřednostnění nové
výstavby před rekonstrukcí domu na prodej. V případě, že Olomouc obdrží
v polovině roku 2009 úvěr ve výši cca 1,5 miliardy Kč, bude z něj pamatováno i na
tuto výstavbu v Droždíně. Rada města je této aktivitě velmi nakloněna.
– Výcvikový areál pro SDH + dětské hřiště – dne 7.4. Rada města vybere realizační
firmu na prvky pro děti ( 0-6 let, 7 – 12 let ) ve výši cca 500 000,- Kč, pak bude
sepsána smlouva a provedena realizace. Zbývající úpravy, komunikace + prvky pro
hasiče bude schvalována (realizována ) opět až po přiznání úvěru ( léto 2009) –
2 500 000,- Kč.
– Kanalizace – připojení : pro napojení kanalizace je třeba jen projekt a územní
souhlas z magistrátu (ten byl většinou součástí projektu od Ing. Vacy). Pokud toto
budete mít, pak stačí kontaktovat p. Kubína na tel. 606 713 883 a to v době, kdy už
budete mít vše vykopané a připravené k napojení do Wavinky před domy či
zahradami. Pan Kubín osobně musí vše zkontrolovat a poté se lze napojit. Od tohoto
data se pak bude platit vodné a stočné - vše po domluvě s p. Kubínem.
• Pokud ovšem někdo z občanů nemá projekt (tudíž ani územní souhlas), musí zajít
na Vodárenskou a.s. na Tovární ulici za p. Grecmanem nebo p. Greplem. Musí si
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už vyřizovat souhlas individuálně. Ostatní souhlas mají - vyřídil p. Vaca v rámci
projektu.
• Kontakt na p. Kubína bude i na detašovaném pracovišti v hasičce. Tato informace
bude také ještě vyhlášena rozhlasem.
• občané, kteří se museli napojit - je domluveno, že pokud žadatel prokáže, že
zlikvidoval žumpu (stačí foto )a že je dobře napojen, bude připojení akceptováno.
Sagittaria – provádí úklid sadu v části pod Kubíčkovým
chodník od hřiště k zastávce MHD H. Úlehla narušena kanalizací, KMČ kontaktuje
odbor vnějších vztahů, jestli to lze spravit – provedlo by se ocenění a podle ceny by
se rozhodlo o realizaci ještě v leošním roce
25. 4.2009 proběhne jarní sběrová sobota
změna jízdního řádu linky č.15 od června 2009 – KMČ obdržela dopis z Mmol,
odboru dopravy – viz Příloha
p. Prášil zajistí setkání s p. Zívalou z TSMO v Droždíně a projedná s ním požadavky
na úklid Droždína a činnost pracovníka TSMO (odpovídá: Prášil) – ing. Filipcová
k tomuto jednání předá souhrn požadavků na TSMO od ostatních členů KMČ
mobilní radar, zrcadlo v zatáčce, doplnění značek – bude vznesen dotaz odbor
vnějších vztahů, kdy bude realizováno (odpovídá: ing.Tušková)
ZŠ žádá úklid obrubníků u školy – budou požádány TSMO (odpovídá: Filipcová)
informace o „Východní tangentě „ – jsou přílohou zápisu
ing. Tušková poprosila p. Spáčila, aby SDH požádal o opravu hasičky a fasády
hasičky – p. Spáčil sdělil, že provedli v minulých letech opravu střechy, ale při
zavádění internetu byla provrtána a nyní zatéká, dále byla předána informace o
plánovaném přemístění vývěsek
hlášení rozhlasem v době nepřítomnosti pracovníka MmOl v hasičce – navržena pí
Šišková
v ul. Akátová a Jesenická bylo vybudováno nové veřejné osvětlení
kříž v lese – LS Šternberk sdělila při místním šetření, že pokud stojí kříž na jejich
pozemku, neměl by být s opravou kříže a úpravou okolí problém – dle informací KMČ
stojí kříž na parcele č. 1331/1 v k.ú. Droždín, která je ve vlastnictví Lesů ČR
opravy cest po kanalizaci dle požadavků KMČ – některé ulice jsou již opraveny,
zbývají opravy povrchů cest po výstavbě kanalizace budou urgovány (odpovídá:
Prášil)
bude vznesen dotaz na MmOl, kdy proběhne oprava chodníku a osazení zastávky
v ul. H. Úlehla (požadavek již dříve zaslán na pí Gajdošovou) – odpovídá: Tušková,
odbor vnějších vztahů
oprava pomníku naproti školy – přijede se podívat odborná firma, ocení opravu –
předán telefonický kontakt k domluvení schůzky (odpovídá: Jeřábek)
rozšíření rozhlasu na ul. U Cihelny – 35 tisíc a u hřiště 16 tisíc Kč. Termín: do
30.6.2009 ( firma Tesemo, Foukal);- jedná se o dřívější požadavky, před realizací
bude prověřeno, jestli je oprava potřeba
p. Jeřábek navrhuje zápis do karty evidence majetku města – pod parcelou č.
1510 (ul. V Rynkách) se nachází zatrubnění jako zdroj pro napájení rybníka, KMČ
požaduje zachovat zatrubnění i v případě prodeje parcely
ing. Tušková – návrh na vyčištění rybníka po napojení občanů na kanalizaci
Mgr. Ostrčil – požaduje odstranění štěrku po zimě v ul. Aldova, H. Kvapilové –
bude zahrnuto do požadavků na TSMO; dále požaduje vybudování nového
veřejného osvětlení v ul. V Kukle – bude vznesen dotaz, případně předán
požadavek na realizaci na TSMO (odpovídá: Filipcová)
požadavek na úklid černé skládky v ul. Akátová (nad domem Akátová 4)odpovídá: Mgr. Prágerová, odbor vnějších vztahů
je potřeba zjistit informaci, jestli budou v Droždíně letos opět přistaveny
velkoobjemové kontejnery na bioodpad a větve (odpovídá: Mgr. Prágerová)
přerozdělení ulic mezi členy KMČ – viz příloha zápisu
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na MmOl bude zaslán dopis s požadavkem na doplnění a opravu cedulí s názvy
ulic (odpovídá: Filipcová, Tušková)

Požadavky hostů:
- p. Hainc – požaduje opravu rozbitého obrubníku chodníku na Gagarinova 15
(způsobeno výstavbou kanalizace)
- dotaz na novou výsadbu u rybníka (viz začátek zápisu)
- p. Spáčil Petr – SDH oznamuje občanům, že dne bude provádět 19.4.2009 od 13:00
sběr kovového odpadu – odpad nachystat před dům
- dotaz na Den matek – bude řešeno s ředitelkou ZŠ Mgr. Vaverkovou a
po domluvě mu bude předána informace

Program a termín další schůze KMČ – 4. května 2009 v 18:00:
- Plnění úkolů z minulého zasedání
- Požadavky hostů

Ing. Eva Tušková
předsedkyně KMČ č.2 – Droždín
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