Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 7. 12. 2009
Přítomni za KMČ: Ing. Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, Ing. Filipcová, Ing. Stejskal, Mgr.
Prágerová
Hosté: pí Kubáčková, Mgr. Vaverková, ing. Spurný
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Jednání KMČ se zúčastnili zástupci místních spolků SK Droždín, ČSŽ Droždín a ZŠ
Droždín
– Ing. Spurný informoval o dokončení nového povrchu hřiště, dále byla řešena
otázka uspořádání každoročního dne dětí, dále upozornil, že v roce 2010
proběhnou oslavy 80. let založení SK Droždín
- Mgr. Vaverková, ředitelka ZŠ v Droždíně, pozvala na tradiční Vánoční
jarmark, který se koná dne 18.12.2009; pochválila spolupráci s KMČ; byla
diskutována tradiční oslava Svátku matek, která bude dořešena začátkem
příštího roku
- pí Kubáčková informovala o činnosti ČSŽ a pozvala ing. Tuškovou na vánoční
posezení s členkami ČSŽ Droždín dne 9.12.2009 v jídelně MŠ Droždín
Informace KMČ:
- svoz TKO dne 25.12.2009 proběhne vzhledem k omezenému provozu skládky
v ranních hodinách. Upozorňujeme občany, aby nádoby nachystali již ve čtvrtek,
jinak jim nebude odvoz odpadu proveden.
- oprava zastávky Gagarinova – vyřešena
- poděkování pí Šmídové, která bude provádět hlášení MR
- provedena částečná výsadba na návsi – firma Alej, pro nedostatek finančních
prostředků zbývající výsadba na jaře 2010;
- odstranění vícekmenných dřevin u kříže u Bukovan, osázení na jaře 2010;
- 10.12.2009 provedou TSMO zdobení vánočního stromu
- Zimní údržbu bude provádět nový pracovník, nyní se řeší pracovní smlouva
- Diskutována žádost pana Běhala (U Cihelny ), aby odhrnování sněhu ze silnic
probíhalo před úklidem chodníků, v opačném pořadí je sníh nahrnut před vjezdy
domů a na chodníky a nelze přes chodník projít – úklid sněhu na komunikacích kraje
nelze ovlivnit, mají stanoveny své priority a dle počasí začátky a průběh úklidu, takže
dopředu nelze vůbec dohodnout, kdy budou Droždínem projíždět. V tuto chvíli není
řešení.
- Průjezd ulicí Ke Stromkům – bude vznesen dotaz na MmOl, jak lze tuto situaci řešit;
bude navrženo vybudování nové komunikace z Dolních Úlehel kolem bytovek (nyní
polní cesta); chodníky a vozovka v ulici Ke Stromkům ještě není předána do majetku
města odpovídá: Tušková
- Žádost o pronájem pozemku firmou Profit – odbor koncepce a rozvoje dal k pronájmu
zamítavé stanovisko, bude se dále řešit
- Žádost o pronájem pozemku 581/4 - manželé Judasovi – KMČ pronájem zamítla. Je
žádoucí si ponechat zbytky pozemků ve vlastnictví města k případným potřebným
směnám.
- Oprava propadlé vozovky po kanalizaci (Janouškova, Aldova ) bude provedena do
května 2010
- Kanalizace - ul. E.Junkové – viz příloha
- Příprava požadavků z rozpočtu pro rok 2010 – bude řešeno v lednu 2010
- Studie „společenského domu“ – proběhne jednání 11.12.2009 na MmOl; špice pod
školou je malá, posuzuje se rozšíření hasičky a areál MŠ, jednání se zúčastní ing.
Tušková
- 26. 11. 2009 proběhlo na MmOl setkání předsedů KMČ, kterého se zúčastnila ing.
Filipcová, byla řešena otázka svozu komunálního odpadu a bioodpadu, pro Droždín
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se počítá jen s domácími biokompostéry, přistavení velkoobjemových kontejnerů na
bioodpad je finančně náročné a nevýhodné a bude pouze součástí sběrových sobot;
dále řešena otázka úklidu sněhu z chodníků – viz příloha zápisu;
Kontejnery Aldova – auta jezdí až na nový chodník, který je tímto poškozován.
Žádáme občany, aby na něj vozidly nevjížděli!
Přechod pro chodce k dětskému hřišti – bude doplněn do požadavků na investice,
vybudování nového přechodu stojí cca 1 mil. Kč odpovídá: Tušková
Bude vznesen dotaz na chybějící značky „Přechod pro chodce“ u přechodů na ul. U
Cihelny a Pplk. Sochora a možnost jejich nového umístění odpovídá: Mgr.Ostrčil
Ul. Dolní Úlehla – byl proveden částečně úklid po výstavbě nové vozovky, ještě se
musí dokončit
Stanovisko PČR k „30“ u ZŠ – bude nahrazeno svislou dopravní značkou A12
s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Cesta do školy“ a doporučující modrou
značkou IP5 „30“
Stání kamionů v obci – stále v řešení
Chodník pod mostem na zastávku „Droždínská zatáčka“ směrem do města – chybí
osvětlení – návrh na jeho vybudování, stejný problém u uličky z Horních Úlehel na
Dolní Úlehla
P. Vronský – stížnost na ucpané rošty na ul. Myslivecká – byly vyčištěny asi před 3
týdny, po každém dešti jsou ihned znovu ucpané

Předsedkyně komise na závěr poděkovala všem členům KMČ za práci věnovanou
občanům a záležitostem Droždína, především při řešení problematiky související s
kanalizací ( Vladimír Prášil, Radek Ostrčil), v oblasti životního prostředí ( Veronika
Prágerová ), dopravy ( Radek Ostrčil, Václav Stejskal, Vladimír Jeřábek), zastupování zájmů
občanů v záležitostech řešených Policií a kulturních akcí ( Marta Filipcová ),v problematice
související s Technickými službami ( Vladimír Prášil, Marta Filipcová).
Všem pak za práci při tvorbě a posuzování návrhů dalších aktivit vedoucích k
zabezpečení potřeb obce a zvýšení životní úrovně v Droždíně.
Ing. Eva Tušková
předsedkyně KMČ č.2 – Droždín

KMČ přeje všem občanům
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2010
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Proinvestované finanční prostředky v Droždíně za rok 2009:
KMČ má k dispozici 180 000,- Kč/rok. Ostatní prostředky byly získány jednáním se
zastupiteli města a spoluprací s příslušnými odbory, především s odborem vnějších věcí a
odborem dopravy.

1) V oblasti služeb a oprav bylo proinvestováno 728 tisíc Kč
( oprava a rozšíření místního rozhlasu, dětský karneval, Den matek, Hody, příspěvek
SK, oprava památníku padlých, Den dětí, úprava místa pro svoz odpadů-Jesenická,
úprava stání kontejnerů – Aldova, nový chodník ke hřišti, rekonstrukce chodníků na
ul. Horní Úlehla, osvětlení – ul. Akátová a Jesenická, dva „pevné“ radary, úprava
návsi, vývěsky + chodník – Gagarinova ul., nájem + elektřina + spotřeba vody
v objektech města);

2) Dětské hřiště – část: 950 tisíc Kč
(dětské herní prvky 600 tisíc Kč + úprava pozemku pod dětskými prvky – 350 tisíc Kč);

3) Chodníky a komunikace: 3,5 miliónu Kč
( Dolní Úlehla, Horní Úlehla, Pplk. Sochora, Myslivecká - recyklát, U Cihelny- vtok
dešťové vody, Janouškova, zastávka MHD H.Úlehla );

Celkem v roce 2009 proinvestováno v Droždíně 5,2 milionů Kč
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