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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 4. 1. 2010  

 
Přítomni za KMČ: Ing. Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, Ing. Filipcová, Ing. Stejskal,  
Hosté: p. Pražák, p. Voráč 
Omluveni: Mgr. Prágerová 
 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  
- Členové KMČ hlasovali o návrhu na přijetí pana Voráče za nového člena KMČ – 

hlasování: 5 PRO 
- Dětské hřiště – pro rok 2010 je v plánu dokončení valu a jeho osázení, srovnání 

plochy a zatravnění; v průběhu měsíce ledna a února bude navezena další hlína na 
val – v této souvislosti upozor ňujeme ob čany, že na budovaný val u d ětského 
hřišt ě nelze vyvážet hlínu ze zahrad a staveb bez p ředchozí domluvy a 
souhlasu KM Č 

- Údržbu v Droždíně bude provádět nový pracovník, všichni členové budou opět do 
pátku předávat požadavky na úklid panu Prášilovi, který je bude dále předávat 
TSMO; tento pracovník bude provádět i ruční úklid sněhu v následujících ulicích – 
V Rynkách, schody z ul. Vítězství do ul. Na Kopci, schody z ul. H. Úlehla ke hřišti 

- Na TSMO bude nahlášen požadavek na vysypání odpadkových košů u dětského 
hřiště; odpovídá:  Filipcová 

- Společenské centrum – formou studie rozpracovány 2 varianty, dohad ceny cca 20-
25 mil. Kč – 1. rozšíření hasičky; 2. areál MŠ – bude řešeno na další schůzi 

- Dopravní značky – „30“ nad ZŠ a stání nákladních vozidel je v řešení ( odpovídá:  
Stejskal ) 

- Požadavek na kontrolu sloupů místního rozhlasu – u některých hlášen občany 
havarijní stav, nutná údržba odpovídá:  odbor vnějších vztahů, TSMO 

- Požadavek na vyčištění odtokové strouhy kolem cesty ke kříži u Bukovan odpovídá:  
Tušková 

- Rozpočet města na 2010 – žádný z požadavků KMČ na investici není v rozpočtu 
města uveden, ani zpomalovací ostrůvek od Samotišek 
 

- Návrh rozpo čtu KMČ na rok 2010:  členové KMČ navrhli a schválili poskytnutí 
následujících příspěvků a financování drobných investic: 
 

� Věnce k pomníkům a výsadba kytek u pomníku 2 tis. Kč 
� Oslava Dne matek  4 tis. Kč 
� Dětský karneval  4 tis. Kč 
� Den dětí 4 tis. Kč 
� Na činnost SK Droždín  8 tis. Kč 
� Na oslavy 80 let SK 6 tis. Kč 
� Droždínské hody 8 tis. Kč 
� Na činnost SDH Droždín  8 tis. Kč 
� Zrcadlo (H. Úlehla – příjezd k chatám) 20 tis. Kč 
� Radar – nejprve bude prověřena možnost přemisťování stávajících radarů, 

nebo bude řešen nákup radaru na ul. Pplk. Sochora a ul. Vítězství 
 

Zbývající finanční prostředky budou postupně uvolňovány dle vznikajících 
potřeb. Jedná se např. o další prvek dětského hřiště, chodníky, radar, 
dosadby zeleně apod.. 
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Požadavky host ů: 
- pan Pražák  požádal o zveřejnění následujícího: 
Vzhledem k častým dotazům týkajících se propojení ulice Dolní Úlehla s ulicí Ke 
Stromkům Pražákovi uvádějí, že s propojením souhlasili již před lety při žádostech firmy 
Delta Invest. 
Později na jednání tehdejší KMČ v březnu 2007 propojení zamítl její předseda Ing. L. 
Šiška, když tuto možnost navrhl pan Stejskal. Tento bod jednání nebyl ani uveden 
v zápise. 
Po dalších jednáních Rada města Olomouce možnost propojení koncem roku 2009 
zamítla. 
KMČ k výše uvedenému dodává  : byla snaha navázat kontakt se Sdružením ulice Ke 
Stromkům „Stromeček“, aby na základě požadavků občanů bydlících na ul. Dolní Úlehla 
došlo k propojení obou ulic alespoň v zimním období, kdy mají problémy s výjezdem na 
ul. H.Úlehla. Sdružení doposud nezareagovalo a nemá snahu s komisí zahájit o daném 
problému jednání. 
- pan Vorá č – požadavek na přemístění místního rozhlasu umístěného na sloupku u 
zídky pana Voráče (ul. U Cihelny) na druhou stranu ulice z důvodu zahájení výstavby 
rodinného domu; odpovídá:  Tušková,odbor vnějších vztahů; 

 

Program  a termín další sch ůze KMČ – 1. února 2010 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 


