Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 5. 10. 2009
Přítomni za KMČ: Ing. Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, Ing. Filipcová, ing. Stejskal,
Omluveni: Mgr. Prágerová
Hosté: p. Vykopal, p. Sedláček
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
Informace:
- Informace k dětskému hřišti: na podzim by měla proběhnout částečná výsadba
zeleně, v průběhu října bude navážena hlína na val, který ohraničí hřiště od ul. Pplk.
Sochora a navazující parcely, budou dodány ještě 2 lavičky;
- Stížnosti k dětskému hřišti: nevyváží se odpadkové koše, které jsou i špatně
upevněné, neudržované chodníky a dětské prvky – bude řešeno s TS ( odpovídá:
V.Prášil);
- Firma Brodacký bude provádět opravu chodníku na H. Úlehlách pře domem pí
Zelené, je zde požadavek na zvýšení chodníku tak, aby na něj nemohla vjíždět auta,
potom bude provedeno rozšíření stanoviště kontejnerů v ul. Aldova.
- Byla urgována oprava zastávky na ul. Gagarinova a instalace nové na ul. H. Úlehla,
vše by mělo proběhnout v říjnu 09;
- Instalace radarů - dle informací firmy Sekne by mělo být provedeno co nejdříve,
stejně tak instalace zrcadla v zatáčce nad Bartákovým (H. Úlehla);
- Stále jednáno s firmou Profit o umístění nové plakátovací plochy – pravděpodobné
umístění této plochy v některé části pozemku pod ZŠ;
- KMČ obdržela nabídku z Olomouckého večerníku na spolupráci – odmítnuta, jakékoli
požadavky na umístění informací na web stránky jsou bez problémů a ihned
prostřednictvím odboru vnějších vztahů;
- P. Jeřábek oznámil odstoupení z funkce člena KMČ Droždín k datu 30.9.2009. KMČ
mu poděkovala za jeho dosavadní práci pro občany Droždína;
- Bude vznesen dotaz na majetkoprávní odbor týkající se vybudování parkoviště v ul.
Jesenická. V minulém měsíci tento odbor KMČ sdělil, že zde probíhá řízení o koupi
tohoto pozemku, s čímž komise nesouhlasila a nadále požaduje zřízení parkoviště
(odpovídá: ing. Tušková);
- Ing. Filipcová předala informace ze setkání zástupců KMČ Droždín, Lošov, Radíkov a
Sv. Kopeček se zástupci MPO ( policie);
- Probíhá rekonstrukce kříže nad ZŠ;
- Ing. Tušková se zúčastnila jednání s ing. Vaculíkovou z OKR a PhDr. Fantovou
z odboru školství k návrhu vypracování studie pro vybudování společenského centra
v areálu MŠ;
- Kanalizace na ul. E. Junkové – byl proveden monitoring kanalizace a informace o
výsledku bude podána do 10.10.2009;
- Neustále nesvítí některá světla v ul. Akátová, Dolní Úlehla – opětovně zaslán
požadavek na opravu na TSMO (p. Nakládal a pí Vacová) ( odpovídá: Ing.
Filipcová)
- Mgr. Ostrčil navštívil PČR kvůli možnosti vybudování zpomalovacích prvků na ul. H.
Kvapilové – byla mu sdělena informace, že přejezd přes tyto prvky způsobuje velký
hluk, který bude vadit občanům ulice a představují velký problém při úklidu vozovky
TSMO;
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Propadlá vozovka naproti Kolesového – bude požádáno o záruční opravu po
výstavbě kanalizace (odpovídá: Mgr. Ostrčil);
Žádost o vybudování přechodu na ul. Pplk. Sochora – není zde bezpečné místo pro
přechod dětí, které jdou na dětské hřiště – bude zaslán požadavek na Odbor
koncepce, odd. dopravy (ing. Černý), aby se situace řešila;
Požadavky hostů:
p. Vykopal – stěžoval si na poškození dláždění ulice před jeho domem a vraty, kde
projížděla při výstavbě kanalizace těžká technika do ul. V rynkách, požadavek na
opravu předával odpovědným pracovníkům (p. Fridrich, pí Pospíšilová z MmOl) již při
výstavbě kanalizace a byla mu oprava přislíbena. Bude prověřena možnost řešení
s odborem dopravy;(odpovídá: Ing. Tušková)
- upozornil na halogenové světlo na hasičce, že mu svítí do oken. Vypínač
světla je asi volně přístupný, protože někdy svítí i během dne. Stav tohoto osvětlení
komise prověří (odpovídá: p. Prášil);
p. Sedláček – požádal o propojení ul. Dolní Úlehla s ul. Ke Stromkům, v zimě mají
problém s výjezdem do ul. H. Úlehla, navrhuje průjezd touto ulicí jen přes zimu a
pouze ve směru dolů – pozemek nad ulicí Ke Stomkům je ve vlastnictví p. Pražáka,
který žádá o jeho směnu s MmOl (stále v řešení) – budou osloveni obyvatelé ul. Ke
Stromkům, kteří s průjezdností ulice v současné době nesouhlasí (byla původně
naplánována jako slepá s obratištěm) s tím, aby došlo k jednání o této záležitosti
mezi Občanským sdružením této ulice a KMČ, případně městem Olomouc;
( odpovídá: Ing. Filipcová )

Program a termín další schůze KMČ – 2. listopadu 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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