Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 1. 2. 2010
Přítomni za KMČ: p. Prášil, Mgr. Ostrčil, Ing. Filipcová, Ing. Stejskal, Mgr. Prágerová
Hosté: Ing. Zedník, pí Ludmila Dvořáková
Omluveni: Ing. Tušková, Voráč
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:15 v hasičské zbrojnici.
– Preventivní radar – jednání s firmou Sekne o možnosti získat radar z dotací, bude
osloveno Ministerstvo dopravy. Pokud to nevyjde, bude hrazen z rozpočtu komise.
Umístění – při příjezdu od Samotišek. Zodpovídá: Voráč
– Dřevěná stavbička pro zázemí hasičů – Výcvikový areál a dětské hřiště – byl
vypracován finanční rozpočet pro následné jednání s odborem obrany. Spolupráce
s místním SDH zajištěna. Zodpovídá: Voráč, Tušková
– Na příjezdových silnicích do Droždína bude instalováno svislé dopravní značení
„zákaz stání nákladních vozidel v obci“ od 22 - 6 hod., cena 72 000,- Kč, realizace
dle počasí a doplňková tabulka ke značce nad ZŠ – omezení rychlosti na 30km/h.
– Nákup a instalace zrcadla – ul. Horní Úlehla, zatáčka - 14 000,- Kč.
– Studie společenského domu byla dokončena ve dvou variantách, probíhá jednání
s příslušnými náměstky a odbory. Po projednání budou obě varianty vyvěšeny.
Studie bude předložena Radě města koncem února k posouzení. Zodpovídá:
Tušková
– Valná hromada SDH – účast za KMČ ing.Tušková, předala informace o činnosti
komise, vize pokračování realizace Výcvikového areálu SDH v součinnosti s odborem
Obrany a místní organizací. Byla oceněna vzájemná spolupráce komise s hasiči.
– Dětské hřiště – projednání možností v dalších úpravách dětského hřiště , terénní
úpravy a výsadby – proběhla jednání s vedoucími odboru investic a vnějších vztahů.
Zodpovídá: Tušková
– Byla podána žádost o informaci majetkoprávního vztahu města k ul. Ke Stromkům a
stanovisko k možnosti jejího propojení s ulicí Dolní Úlehla.
– HZS OK požádal o informování občanů na dodržování zásad bezpečnosti při topení
pevnými palivy - leták je přílohou zápisu
– náhradní výsadba na val u dětského hřiště – náhradní výsadba z loňského roku
vyčerpána, bude zadáno do letošního plánu, předpokládá se možnost grantu
– osázení kříže u Bukovan – výsadba 2 lip by měla proběhnout na jaře –ing. Stejskal
zkusí zjistit bližší informace, jestli trafostanice nacházející se v blízkosti kříže neměla
být v zemi; Zodpovídá: Stejskal
– plakátovací plocha Profit – magistrát nesouhlasí s umístěním na městském pozemku
- o novém umístění bude KMČ jednat na příští schůzi
– rušení klidu, sekání a řezání o víkendu – omezení lze provést pouze obecně
závaznou vyhláškou – o této otázce bude KMČ jednat na příští schůzi
– Úklid sněhu – neprobíhá úklid sněhu v ulici Turečkova a na příjezdové cestě
k bytovkám, dále požadováno uklizení sněhu u stanovišť kontejnerů, aby je bylo
možné vrátit zpět na stanoviště a nestály ve vozovce; manželé Vronští si stěžují na
neprohrnutí ulice Myslivecká; v některých ulicích nejsou uklízeny chodníky – pan
Prášil bude jednat s TSMO; Zodpovídá: Prášil
– Prověřit značení ulic – příště nahlásit ulice, které nejsou označeny; Zodpovídá:
všichni
– Pan Prášil navrhuje požádat na jaře o prořezávku dřevin na parcele č.70 ( pod ZŠ ) a
u kříže v lese; Zodpovídá : Prágerová
– Bude vznesen dotaz na stavební odbor na umístění plotu u kapličky na „staré cestě“;
Zodpovídá: Prágerová
– Upozorňujeme občany na možnost placení poplatků za komunální odpad na
detašovaném pracovišti magistrátu v hasičce v Droždíně, únor – květen v době od
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30
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Ve věci funkčnosti propustku u kříže u Bukovan bylo osloven Odbor majetkoprávní,
oddělení infrastrukturního majetku, který byl pravděpodobně narušen při pracech
s osazením nové zemní trafostanice. Na místě samém proběhlo jednání
s příslušnými stranami ( ČEZ , investor ), ale vzhledem k nevhodnému termínu
z hlediska počasí bude závěr učiněn až po možném objektivním posouzení.
Současně KMČ požádala o pročištění propustku a svodných příkopků.

Požadavky hostů:
- Ing. Zedník navrhuje, aby KMČ sepsala petici za snížení daně z nemovitosti (místního
koeficientu) – KMČ zaslala protestní dopis zastupitelům města již v průběhu roku 2009,
současně vyzvala všechny zbývající KMČ, aby se k protestu přidali, žádný z oslovených
na dopis nereagoval; KMČ ověřila, že pro rok 2010 již nelze provést změny

Program a termín další schůze KMČ – 1. března 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
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