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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 2. 11. 2009  

 
Přítomni za KMČ: Ing. Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, Ing. Filipcová, Ing. Stejskal, Mgr. 
Prágerová 
Hosté: p. König, p. Spáčil Petr 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  

Informace:  
- Proběhla instalace radarů na ul. U Cihelny a Horní Úlehla, pro instalaci zrcadla 

v zatáčce nad Bartákovým (H. Úlehla) se čeká na schválení náměstkem Ščudlíkem; 
- Firma Profit jedná s MmOl o pronájem 5 m2 pro umístění nové plakátovací plochy na 

okraji špice pod ZŠ; 
- vybudování parkoviště v ul. Jesenická – stále v řešení; 
- Odbor koncepce a rozvoje MmOl zadal požadavek na vypracování studie pro 

vybudování společenského centra  - všechny 3 varianty (areál MŠ, hasička, špice 
pod ZŠ); - ing. Tušková navštíví JUDr. Majora kvůli možnosti zajištění finančních 
prostředků na vypracování následné projektové dokumentace na toto centrum; 

- Informace o výsledku monitoringu kanalizace na ul. E. Junkové nebyla občanům 
podána ve stanoveném termínu; 

- TSMO informovali KMČ, že již nebude do Droždína dojíždět jejich pracovník 
provádějící úklid, ve čtvrtek proběhne schůzka s p. Zívalou z TSMO ((odpovídá:  
Prášil) ; 

- Investice a opravy provedené na ul. H. Úlehla – dobudován chodník od zastávky ke 
hřišti, opraven chodník na zastávce směrem do Bukovan. Nyní byla zahájena oprava 
chodníku a instalace nového zastřešení zastávky směrem do města – provádí firma 
Brodacký, která bude řešit i opravu propadlé vozovky V rynkách před domem p. 
Vykopala a stání pro kontejnery na ul.Aldova; 

- Pí Zedníková si stěžovala na vysoké obrubníky po opravě vozovky Dolní Úlehla, které 
brání vjezdu auta do její zahrady – v řešení s odborem dopravy individuálně; 

- Ve spolupráci s SDH bude prověřena funkčnost držáku na státní vlajku na hasičce 
(odpovídá : Prášil)  

- Bude požádáno o instalaci vánočního osvětlení (odpovídá:  Ing. Tušková) 
- Naváží se zemina pro vytvoření valu u dětského hřiště – ušetří se část peněz, kdy dle 

projektu je na zemní práce počítáno s 1 mil. Kč. Zemina je získána zdarma. 
- Neustále nesvítí některá světla v ul. Akátová, Dolní Úlehla, u vchodu na hřiště, H. 

Úlehla u Culků a Schneiderů problikává – bude zaslán požadavek na opravu na 
TSMO (p. Nakládal a pí Vacová) (odpovídá : Ing. Filipcová)  

- Napojení na kanalizaci – kontaktovat p. Kubína – tel. 606 713 883 
- 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; (odpovídá:  Mgr. Ostr čil) 

- Světlo na hasičce pro zimní bruslení na rybníce – bude nastaveno na svícení do 22 
hodin; 

- Průjezd ul. Ke Stromkům – vybudovaná silnice a chodníky nejsou ještě předány 
městu, stále v řešení. Možnost průjezdu  obyvatelům D.Úlehla v zimním období je 
nutno řešit se sdružením této ulice (odpovídá : Ing. Filipcová) ; 

- Bude znovu prověřena žádost o opravu zasklení zastávky na ul. Gagarinova, která 
byla na MmOl zaslána již před 2 měsíci (odpovídá : Mgr. Ostr čil)  
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- KMČ požádá o instalaci dodatkové tabulky ( časové omezení ) k dopravní značce 
(třicítka) u ZŠ (odpovídá:  Ing. Stejskal) 

- Hlášení informací důležitých pro občany převezme po paní Pospíšilové paní Šmídová  
- Stížnost paní Vronské na zpevnění horní části ul. Myslivecká recyklátem a štěrkem – 

déšt ho splavuje a ucpává rošty a kanalizaci  - nahlášeno odboru dopravy, který 
situaci prověří; 

- Upozornění - na začátku ul. H. Kvapilové bývají navezeny neoznačené hromady 
štěrku – ve večerních hodinách nebezpečné pro motoristy. Majitel prozatím neznámý.  
 

- Informace o realizovaných investicích a opravách v Droždín ě: 
Radary                135 tis. K č 
Kontejnerové stání Aldova                78 tis. K č 
Chodník H. Úlehla – sm ěr Bukovany               15 tis. K č 
Chodník H. Úlehla + zast řešená zastávka             305 tis. K č 
Informace k dalším realizovaným akcím budou uváděny průběžně dle jejich 
dokončování.  
 
Požadavky host ů: 
p. König – opět vznesl dotaz, kdy budou na hlavních silnicích směrovky označující 
Droždín – již několikrát žádáno, ale příjezd k městským částem nebývá značen 
- požaduje instalaci veřejného osvětlení do uličky z ul.H. Úlehla ke hřišti ( zřízení 
světla stojí až 70tis.Kč, bude hodnoceno v roce 2010 dle důležitosti ostatních potřeb 
v obci ); 
- požaduje sečení trávy u zastávky H. Úlehla směrem do Bukovan ( malé a špatně 
dostupné lokality nebývají uznány do plánu sečení, požadavek bude předán MmOl); 
p. Spáčil Petr  – informoval o částečné opravě střechy na hasičce, přislíbil pomoc 
SDH při prověření světla na hasičce a držáku na vlajku  

 

 

Program  a termín další sch ůze KMČ – 7. prosince 2009 v 18:00:  
- Plnění úkolů z minulého zasedání  
- Údržba a úklid obce 
- Informace z MmOl 
- Požadavky hostů 
 
 
 

                                                                                                Ing. Eva Tušková 
předsedkyně KMČ č.2 – Droždín 


