Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 1. 7. 2009
Přítomni za KMČ: Ing. Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, p. Jeřábek, Ing. Filipcová,
Omluveni: pí Pospíšilová, ing. Stejskal,
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
Informace:
-

-

-

-

-

-

KMČ provedla místní šetření v ul. Jesenická z důvodu stížnosti p. Rončáka na
nepovolené parkování na parc. č. 881 ve vlastnictví SmOl a souhlasí s legalizací
parkoviště – bude zasláno písemné stanovisko dotčeným odborům MmOl
KMČ obdržela stanovisko k napojení nových 50 RD u Bukovan na současnou
vodovodní síť – dle vyjádření Moravské vodárenské je kapacita dostačují, v případě
poklesu tlaku vody by byl problém vyřešen napojením na tlakové pásmo Radíkova –
dopis přílohou zápisu
KMČ Droždín zaslala Zastupitelstvu města Olomouc dopis, ve kterém protestuje proti
zvýšení místního koeficientu u daně z nemovitostí – dopis přílohou zápisu
Parcela č. 70 (špice pod školou) – stále se čeká na souhlas z ŘSD k převodu do
majetku města – současně zaslána na MmOl žádost, aby byla tato plocha
v územním plánu začleněna do ploch občanské vybavenosti
Plakátovací plocha společnosti Profit – stále se řeší nové umístění této plochy,
nejlépe je umístit ji co nejblíže zastávce MHD
Lípa nad hřištěm s provizorní houpačkou (pneumatikou) pro děti – prosychá, uschlé
větve, možnost úrazu dětí při houpání – řešeno s Ing. Steigrovou z ŽP – ořez
suchých větví je možný, ale větší zásah lze provést až v zimě – bude zaslána žádost
o prošetření na místě (odpovídá: Tušková)
Mobilní radar –pracovník firmy SEKNE provedl šetření na místě s p. Jeřábkem, byly
mu předány nákresy a mapky s navrhovaným umístěním trubek pro mobilní radar;
SEKNE navrhla pevné radary od Bystrovan a Samotišek a bude o tom dále jednat
s Mgr. Puhačem – KMČ souhlasí s pevným radarem od Bystrovan, druhý požaduje
mobilní, v případě druhého pevného radaru navrhuje umístění na příjezdu od
Bukovan – Ing. Tušková zjistí od Mgr. Puhače aktuální informace (odpovídá:
Tušková)
Do 4.9. musí KMČ předat návrh na investice na rok 2009:
Navržené pořadí investic: - výstavba
1. realizace ostrůvků – ul. Pplk. Sochora, Horní Úlehla
2. vybudování chodníku na ul. Vítězství
3. dobudování dětského hřiště
zpracování projektové dokumentace:
1. PD na vybudování společenského domu na špici pod školou
2. problémový výkres dopravy
další případné návrhy poslat mailem Ing. Tuškové do 20.8.2009 (odpovídá: všichni)
dětské hřiště – byl prodloužen termín realizace I. etapy, protože nelze dětské herní
prvky osadit bez úpravy okolí (chodníky, osvětlení atd.) – na úpravy terénu se
hledají finanční prostředky
návrh na opravu – vydláždění části ulice Myslivecká od Vronského po spojnici s další
uličkou (příchod od zastávky MHD směrem na Sv. Kopeček)
požadavek na opravu silnice mezi zastávkami MHD č. 11 Droždínská zatáčka vymletá silnice, při dešti voda stéká vymletým korytem pod mostek v zatáčce,
nedoteče až k odtoku do kanalizace u zastávky do města, ničí chodník vedoucí pod
mostek a splavuje hlínu a štěrk do ulice Arnoldova
projednání změn územního plánu – 6.8.2009 v 15 hod. v sídle MmOl na Hynaisově
ul.
Proběhla oprava VO na domě pí Nemravové
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Příčný rošt u Henklového v ul. Myslivecká – úzký, nedostačující, neustále zanesen
nánosem stékajícím při dešti z horní části ul. Myslivecká – požadavek na výměnu
(odpovídá: Prášil)
Požadavek na vybudování stanoviště pro kontejnery na ul. Aldova - kontejnery
stojí volně u okraje silnice a brání ve výhledu při výjezdu na ul. Pplk. Sochora, dále
požadujeme přidat kontejner na plast a papír (odpovídá: Odbor vnějších vztahů)
Rozdělení kompetencí pro jednání s TSMO: - úklid – Prášil, kontejnery - Mgr.
Prágerová, sečení trávy – Filipcová
Požadavky na úklid obce – předávat p. Prášilovi mailem nejpozději v sobotu –
v pondělí jsou předávány na TSMO (odpovídá: všichni)
P. Jeřábek – navštívil ing. Hučínovou kvůli nebezpečí povodní – vylití Adamovky;
předal jí fotodokumentaci – bylo by dobré provést místní šetření v ul. Jesenická u
Konečného, dokumentace předána i na odbor dopravy
P. Jeřábek poskytl MmOl informaci, že kanalizace na ul. Junkova byla vybudována
v roce 1992 – pro možnost napojení občanů z této ulice je nutné provést její
rekolaudaci
Požadavek na zasklení zastávky na ul. Gagarinova – bude zaslán dopis na odbor
dopravy a vnějších vztahů (odpovídá: Filipcová)
KMČ byla informována několika občany bydlícími v ul. Myslivecká o problémech
s některými sousedy z této ulice – hluk, zápach – KMČ již několikrát upozorňovala
občany, že řešení soukromých sousedských a majetkoprávních sporů je v
kompetenci přestupkového oddělení MmOl, Kateřinská 8, tel. ústředna
585 513 111, každý si musí řešit sám, KMČ nemá žádnou pravomoc do těchto sporů
zasahovat;

Upozornění pro občany: jednání KMČ se v měsíci srpnu z důvodu
dovolených nekoná, další jednání proběhne 7.9.2009 v 18:00

Program a termín další schůze KMČ – 7. září 2009 v 18:00:
- Plnění úkolů z minulého zasedání
- Plán investic na rok 2010
- Požadavky hostů

Ing. Eva Tušková
předsedkyně KMČ č.2 – Droždín
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