Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 4.5. 2009
Přítomni za KMČ: Ing.Tušková, p.Prášil, Mgr.Ostrčil, p.Jeřábek, Mgr.Prágerová , ing.Stejskal,
Omluveni: pí Pospíšilová, Ing. Filipcová
Hosté: p. Vykopal, pí. Václavíková, p. Hainc
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
Informace:
– Den matek – děti z MŠ a ZŠ připravily kulturní program, se kterým vystoupí na sále u
Šišků v neděli 17. května 2009, ve 14hodin. Chtějí tak svým maminkám poděkovat
za jejich lásku a péči - KMČ přispívá částkou ve výši 5 200,- Kč ( pronájem sálu,
kytička, oplatek dětem za vystoupení)
– přemístění vývěsek – s plánovanou novou výsadbou u rybníka navrhuje KMČ
přemístění vývěsek KMČ a spolků (SDH, AHC, SK) na jiné místo, včetně plakátovací
plochy firmy Profit. Vývěsky budou pravděpodobně přemístěny k zastávce MHD na
Gagarinově ul. jen v počtu 5 ks, ostatní budou zrušeny. Plakátovací plocha - pro její
umístění se stále hledá vhodné místo, firma Profit již od města Olomouc obdržela
výpověď z pozemku, jedná se i o jiném tvaru a velikosti plochy.
– Výcvikový areál pro SDH + dětské hřiště – Rada města vybrala realizační firmu na
prvky pro děti ( 0-6 let, 7 – 12 let ) ve výši cca 500 000,- Kč – viz barevná příloha.
Realizace zbývajících úprav, komunikace + prvků pro hasiče bude schvalována 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
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.
• informace o cenách za stočné lze najít i na adrese www.smv.cz
• ul. Elišky Junkové a ul. U Kříže – vzhledem ke skutečnosti, že je zde kanalizace
vedena jako dešťová, musí odbor investic Mmol požádat o rekolaudaci a tato
bude následně změněna na splaškovou; Jakmile tato změna proběhne, budou se
moci občané z těchto ulic napojovat. Veřejnost bude ihned informována.
– Sagittaria – provedla další prořez dřevin v sadu a úklid. Během roku bude několikrát
posečena tráva a bude proveden biologický průzkum živočichů a rostlin. Na všechny
úkony zde prováděné získala tato nezisková společnost Grant z Ministerstva
životního prostředí, který finančně zabezpečuje tuto lokalitu na 3 roky v celkové výši
cca 400 000,- Kč.
– Kanalizace pro 50RD ( zahájená výstavba u Bukovan ), která je vedena částečně
přes zmíněný sad, bude sledována odborem životního prostředí a Sagittarií, aby
nedošlo k poškození sadu;
– chodníky – Rada města schválila opravu chodníků na ul. pplk. Sochora, Dolní Úlehla
a Horní Úlehla. V současné době probíhá výběrové řízení na realizační firmu.
– chodník od hřiště k zastávce MHD H. Úlehla - narušen kanalizací, jeho oprava je
v jednání s odborem vnějších vztahů, taktéž zastřešená zastávka MHD na ul.
H.Úlehla;
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úprava dopravního značení + nákup mobilního radaru je v jednání s firmou Sekne
a odborem vnějších vztahů. Nepřenosné tyče na připevnění radaru budou umístěny
na místech schválených Policií – jedná se o všechny vjezdy do obce.
p. Prášil zajistil setkání s p. Zívalou z TSMO v Droždíně a projednal s ním požadavky
na úklid Droždína a činnost pracovníka TSMO (odpovídá: Prášil)
reklamace po kanalizaci – proběhne schůzka s místním šetřením, kde budou
opětovně požadovány opravy po výstavbě kanalizace ( odpovídá: Prášil )
informace o převodu pozemku p.č.70 ( pod ZŠ )- majetkoprávní odbor oslovil
Ředitelství silnic a dálnic, majitele pozemku, ve věci bezúplatného převodu pozemku
do vlastnictví obce. Olomoucká pobočka s převodem souhlasí, ale čeká se na
písemné vyjádření z Prahy. Tato parcela ve středu obce je důležitá, pokud se převod
povede, bude zařazena jako plocha určená pro možnou výstavbu kulturního centra (
v případě, že by nebyla realizována výstavba na hřišti);
SDH a KMČ požádali o opravu hasičské zbrojnice – v jednání s odborem obrany a
Správou nemovitostí Olomouc.
hlášení rozhlasem v době nepřítomnosti pracovníka MmOl v hasičce – KMČ hledá
občana, který by byl ochoten v nutném případě nebo mimo úřední den provádět
hlášení. Prosíme zájemce, aby se přihlásili. Jednalo ba se o vyhlašování akcí
v Droždíně , oznámení úmrtí nebo při pomoci Policii.
černá skládka v ul. Akátová - v řešení s odborem ŽP ( odpovídá: Mgr.Prágerová);
kontejner na bioodpad – probíhá jednání o pravidelném přistavení kontejneru,
město tyto akce vyhodnotilo jako velmi drahé, v jednání jsou intervaly pro svoz. KMČ
chce, aby i za cenu delších intervalů kontejner přistavován byl a současně žádá o 2-3
místa, kam by byl přistavován tak, aby se postupně „objevil“ v dostupnosti pro
všechny občany; ( odpovídá: Mgr. Prágerová);
kříž v lese – LS Šternberk potvrdila, že kříž stojí na jejím pozemku – jeho oprava je
v současné době v jednání
byl proveden 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
probíhá doplnění a opravu cedulí s názvy ulic (odpovídá: Filipcová, Tušková)
Protest proti navýšení daní z nemovitostí – KMČ zašle protestní dopis primátoru
města proti navýšení daní z nemovitostí v Droždíně. Naše část byla totiž
vyhodnocena jako jedna z nejlépe situovaných a proto město žádá zvednutí daní 7x
( 700%). Vzhledem ke skutečnosti, že úroveň bydlení a služby jsou zde naopak velmi
málo městem podporovány, vyjádří KMČ za tuto část města patřičnou nespokojenost
s tímto rozhodnutím ( odpovídá: Mgr.Prágerová);

Požadavky hostů:
- p. Hainc
a) přednesl návrh na případné nové názvy ulic – „Wernerova“ ( po Františku Wernerovi,
oběti komunismu ) a „Bohuslava Sedláčka“ (hudební protagonista)
b) požadoval rozhodnutí ke kácení stromů u rybníka – toto rozhodnutí je k nahlédnutí na
odboru ŽP;
c)požádal o postoupení žádosti o rekolaudaci v ul. E.Junkové + předložení dokumentace
k její stavbě – 5.5.2009 byla tato jeho žádost písemně postoupena na odbor investic a
ŽP. Dokumentace ke stavbě je v kompetenci výše uvedených odborů a k nahlédnutí
tamtéž. KMČ tyto podklady nevlastní ani neřeší, je třeba vždy jednat s příslušným
odborem.
d) požádal o proplacení opravy rýny u své nemovitosti, kde mu pro její čištění bylo
překážkou vedení rozhlasu – postoupeno 5.5.2009 na odbor vnějších vztahů k dalšímu
projednání;
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- p. Vykopal – stěžoval si na poškození dláždění ulice pře jeho domem a vraty, kde
projížděla při výstavbě kanalizace těžká technika do ul. V rynkách.
Požadavek byl předán na odbor investic, dne 6.5. proběhne schůzka s ing.
Zedkem přímo na místě a s posouzením stavu dlažby. (odpovídá: Prášil)
- pí. Václavíková – předložila žádost o vyjasnění sporu s parkováním jejího vozidla za
domem, pozemek p.č. 798. Je neustále napadána spolubydlícím pana
Kubáčka, který byl jedním ze 27 majitelů této cesty. Pro výstavbu
kanalizace však tato cesta byla vykoupena městem a nárok na ni
původním majitelům zanikl. Žádost o písemné potvrzení byla postoupena
příslušným odborům. (odpovídá: ing.Tušková )

Program a termín další schůze KMČ – 1. června 2009 v 18:00:
- Plnění úkolů z minulého zasedání
- Požadavky hostů

Ing. Eva Tušková
předsedkyně KMČ č.2 – Droždín
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