Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 7. 9. 2009
Přítomni za KMČ: Ing. Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, p. Jeřábek, Ing. Filipcová,
ing. Stejskal, Mgr. Prágerová
Omluveni: pí Pospíšilová,
Hosté: p. Petr Spáčil
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
Informace:
- Dne 8. září 2009 bude oficiálně předáno k užívání vybudované dětské hřiště – část,
které je součástí projektu „Výcvikový areál Sboru dobrovolných hasičů“.
K jeho realizaci vedla dlouhá cesta: v roce 2007, po nástupu nové komise, byla
znovu objevena studie dětského hřiště z roku 2004, na základě které však nebyla
možná realizace. Bylo nezbytné několikrát navštívit nejvyšší představitele města a
neustále s nimi projednávat důležitost a potřebu jak zpracování projektové
dokumentace, stavebního povolení, tak i následnou realizaci. Veškerá jednání byla
iniciována předsedkyní komise ing. Evou Tuškovou a za přispění paní Sowové
(zástupkyně maminek v Droždíně), Mgr. Puhače ( vedoucího komisí ) a ing.
Vaculíkové (odbor koncepce a rozvoje ) se nakonec podařilo v roce 2008 dopracovat
projektovou dokumentaci a letos zrealizovat část projektu. Vzhledem k tomu, že celý
areál je vypočten na cca 3 miliony Kč, bude jeho vybudování probíhat postupně.
Předsedkyně komise koncem srpna znovu vyvolala jednání na toto téma na
odboru investic a bylo dohodnuto, že nejdražší část realizace – zemní úpravy, val u
silnice - bude řešeno nasměrováním dovozu potřebné zeminy do Droždína při
budování jiných staveb ( zajistí odbor investic, ing. Michalička ), taktéž osázení valu
bude řešeno výsadbou dřevin z náhradních výsadeb (domluveno s odborem
životního prostředí). Val je důležitý především z hlediska bezpečnosti dětí a
odclonění areálu od silnice. Na zbývající prvky projektu a nezbytné úpravy je
požádáno v rámci plánu investic pro rok 2010.
Závěrem: po téměř 3 letech usilovného jednání se konečně podařilo pro děti
v naší městské části něco udělat. Tato první etapa byla pořízena v hodnotě téměř 1
milionu Kč!
- V současné době probíhá na několika místech obce rekonstrukce chodníků. Jedná
se o ul. Pplk.Sochora, Dolní Úlehla, Horní Úlehla a drobnější úseky i v navazujících
ulicích. I těmto akcím předcházelo mnoho námitek ze strany komise k poškozeným
chodníkům a komunikacím po kanalizaci, kdy v rámci reklamace ale nebylo mnoho
uznáno za oprávněné a bylo nutné peníze na jejich opravu hledat jinde.
Následná jednání předsedkyně komise probíhající od dubna letošního roku
s odborem dopravy, investic a náměstkem ing. Ščudlíkem, za velké podpory
vedoucího odboru vnějších vztahů pana Mgr. Puhače, se nakonec podařilo získat
nemalé finanční částky na opravu dosti velkých úseků chodníků, vybudování nových
úseků ( mezi hřištěm a ul. Horní Úlehla ), zastřešené zastávky bus na ul. Horní Úlehla
( čeká se na stavební povolení, chodník zálivu zastávky a její zabudování bude
realizováno v říjnu 2009).
- Pro zvýšení bezpečnosti na komunikacích v obci se podařilo zajistit umístění dvou
stabilních radarů upozorňujících na rychlost projíždějícího vozidla na příjezdu od
Bystrovan a od Bukovan, v ceně cca 140 tisíc Kč. Oba budou nainstalovány v září
t.r. Protože tyto komunikace jsou ve vlastnictví krajské správy silnic, nelze na nich
umístit žádné zpomalující prvky, jako jsou např. retardéry. Realizace ostrůvků je stále
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v jednání. Předpokládáme však, že upozorňující světelná informace bude mít vliv na
snížení rychlosti neukázněných řidičů.
Společenské centrum – vzhledem ke skutečnosti, že studie na výstavbu sportovní
haly a společenského centra ( jeden objekt) vyčíslila tuto stavbu na cca 60 mil. Kč, je
jeho realizace prozatím nereálná.
Protože je ale situace v Droždíně z hlediska nutnosti mít možnost pořádat
společenské akce místních spolků, občanů, sdružení + vytvoření zázemí pro tyto i
další např. sportovní aktivity ( aerobik, cvičení pro ženy, děti, tělesná výchova pro
žáky ZŠ a MŠ, jídelna a výdej obědů pro žáky MŠ a ZŠ ), iniciovala předsedkyně
komise dalších několik jednání o potřebě vyřešit tento problém. Jednání probíhá na
úrovni primátora města, některých jeho náměstků, odboru koncepce a rozvoje a
odboru investic.
V současné době se podařilo prosadit pořízení další studie, která má za cíl
vyhodnotit tři možnosti umístění takovéhoto objektu : p.č. 70 – pod ZŠ, přestavba
hasičky a areál před MŠ. 2.9.2009 ing. Tušková jednala se zástupci odboru investic o
potřebě zabezpečit finanční prostředky na zpracování realizační projektové
dokumentace v roce 2010.
Závěrem: pozemky města, případná směna dalších pozemků u „Gregoráku“,
budou blokovány pro sportovní halu, v případě výstavby RD v této lokalitě bude tato
studie plně respektována. Je však třeba znovu se pokusit získat místo a objekt pro
plnohodnotný společenský život v obci, nevzdát to a jen nespokojeně reptat. Jsme
dle informace odboru koncepce a rozvoje jediná komise z 27, které byla zpracována
studie na její žádost. Teď se zpracovává druhá, jeden realizační projekt (areál hasičů)
se již realizuje. Navíc dopravní studie průjezdu Droždínem Bystrovany – Samotišky,
kterou nám zajistil odbor vnějších vztahů spolu s projektem na zpomalující prvekostrůvek. To vše za 3 roky ! Všechno má svá časová hlediska a administrativní
postupy, chceme věřit tomu, že se postupně podaří zrealizovat to, co už v Droždíně
dávno mělo být. Vlastní rozpočet 180 tisíc Kč na rok 2009 vyčleněný pro Droždín byl
v tuto chvíli už mnohonásobně překročen.
Přestěhování informačních vývěsek u hasičky – proběhne ve 2/2 září, projednáno
s hasiči, hokejisty a házenkáři označení :1.,2. město, 3.SDH, 4.SK, 5.hokej, staré
odstraní SDH
Plán investic pro rok 2010 – viz příloha
Plán údržby – viz příloha
Požadavky na sečení travnatých ploch v Droždíně– všichni členové KMČ sdělí své
požadavky na rok 2010 mailem za své ulice (odpovídá : Filipcová)
TS – pracovník- všichni opět posílat požadavky p. Prášilovi nejpozději do soboty
každý týden, požadavek na pravidelné uklízení dětského hřiště (odpovídá : Prášil)
Parkoviště na ul. Jesenická – stále v jednání
Sběrová sobota – 17.října 2009
Ořezán strom nad hřištěm se zavěšenou pneumatikou jako houpačkou
Směna pozemků p. Pražák – uznána směna 1) cesta Sedláček, 2) cesta ul.
Na Kopci, 3) Ke Stromkům – v řešení (hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2)
Dětské hřiště – požadavek na zvýšení 1 houpačky pro větší děti, umístění stojanu na
kola, doplnění o 2 lavečky s opěradly a posunutí odpadkového koše (odpovídá:
Tušková, odbor vnějších vztahů)
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Opakované stížnosti občanů bydlících v ul. Myslivecká na chování spoluobčana z této
ulice, bylo již řešeno s MmOl, bude zjištěn aktuální stav, případně další možnosti
řešení problému (odpovídá : Mgr. Prágerová)
rekolaudace kanalizace na ul. E. Junkové : jednání 10.9. v 8:30h (neveřejné!) – za
KMČ se zúčastní P. Prášil, případně Mgr. Ostrčil
Rada školy – 8.10. , účast ing. Tušková
Studna u Zdražilového – požadavek na opravu uveden v plánu oprav
Fy Brodacký – chodník u zast. MHD , H.Úlehla, chodník ke hřišti od zastávky MHD,
stání pro kontejnery ul. H.Kvapilové – realizace právě probíhá;
Sečení trávy v neděli – ověří se, jestli není vydána vyhláška města, která toto v neděli
zakazuje (odpovídá : Mgr. Prágerová)
rodina Tichých upozornila na rachotící poklopy od kanalizace před jejich domem při
průjezdu automobilů, stejný problém i v ul. Arnoldova, bude prověřeno (odpovídá :
Mgr. Prágerová)
p. Jeřábek vznesl na MmOl dotaz na opravu propadlého chodníku na ul. U Cihelny
před Kubáčkovým
p. Jeřábek – požadavek na vybudování přechodu k dětskému hřišti (odpovídá : Mgr.
Ostrčil + odb. vnějších vztahů)
příčný rošt na ul. Myslivecká je stále ucpaný, při lednovém místním šetření byl
přislíben další rošt, stále nevyřešeno, řešením by bylo zpevnění horní části ulice
(např. vydláždění), ne jen vysypání štěrkem, který se splavuje při děšti do roštu a
ucpává ho, budou zjištěny možnosti nápravy (odpovídá : Mgr. Prágerová)
p. Jeřábek předal členům KMČ ke zhlédnutí DVD z Droždínských akcí, poté budou
některé zveřejněny na webu KMČ
požadavek na umístění cedulí na všechna stanoviště kontejnerů, zakazující
odkládání věcí (koberce atd. ) mimo kontejnery (odpovídá : odb. vnějších vztahů)
požadavek na vybudování retardérů v ul. H. Kvapilové – ověří se možnost realizace
(odpovídá : Mgr. Ostrčil + odb. vnějších vztahů)
Mgr. Prágerová – dotaz na reakci na dopis týkající se zvýšení daní – byl předán
náměstku Holpuchovi
Dotaz na cyklostezky vedoucí v okolí Droždína a přes Droždín – bude opatřena mapa
cyklostezek (odpovídá : Mgr. Ostrčil)
Oprava označníků názvů ulic a doplnění u nových ulic – v dubnu zaslána žádost,
bude prověřena realizace (odpovídá : Jeřábek)
Vyčištění rybníka – v plánu údržby
Zápach z Fadra – řeší odbor životního prostředí MmOl
Zpevnění cesty pod ul. H. Kvapilové rozdrceným asfaltem z hřiště – v jednání (odbor
vnějších vztahů, ŽP )
Nespokojenost s prováděním opravy vozovky a chodníku na ul. D. Úlehla – v jednání

Program a termín další schůze KMČ – 5. října 2009 v 18:00:
- Plnění úkolů z minulého zasedání
- Údržba a úklid obce
- Požadavky hostů
Ing. Eva Tušková
předsedkyně KMČ č.2 – Droždín
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