Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 1. 3. 2010
Přítomni za KMČ: Ing.Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, Ing. Stejskal, Mgr. Prágerová, p. Voráč
Hosté: p. Pražák, půKonig, p. Bodínek
Omluveni: Ing. Filipcová,
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00h v hasičské zbrojnici.
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Preventivní radar – jednání s firmou Sekne o preventivním radaru, byla podána
žádost o dotaci, čeká se na jejich vyhodnocení na KÚ. Umístění – při příjezdu od
Samotišek. Zodpovídá: Voráč
stříhání keřů na jaře – p.č.70, zaslán požadavek na ŽP Zodpovídá: Prágerová +
Jesenická – ořez kolem potoka Zodpovídá: Prášil + výsadba kolem kříže u
Bukovan Zodpovídá: Stejskal
Den matek – oslava proběhne 9.5.2010 ve 14h na sále U Šišků, KMČ přispívá na
nájem sálu, květinu pro ženy + malé občerstvení pro vystupující děti - 4 tis.Kč
Zodpovídá:Filipcová
Dětský karneval – příspěvek KMČ činil 4 tis. Kč
Zodpovídá:Filipcová
Parkování – Jesenická – dořešení na majetkoprávním odboru Zodpovídá: Ostrčil
Propad komunikace – reklamace kanalizace, Jesenická , postoupení žádosti na
odbor dopravní a odbor investic Zodpovídá: Tušková, Prášil
jáma u chodníčku na ul.Vítězství – jedná se o výkop pro umístění sloupu, nutné
lepší označení jámy Zodpovídá: Prášil
Informace o Valné hromadě hasičů, seznam a průběh akcí a jejich vyhodnocení
v loňském roce, plán na rok 2010 + jednání hasičů se zástupci města o možnosti
rekonstrukce hasičky. Nutno projednat se Správcem budov Ing. Zelenkou.
Zodpovídá: Tušková
Informace z Výroční schůze SK ze dne 27.2.2010, žádost KMČ o sdělení možností
využívání nově rekonstruovaného hřiště – vlastní nové hřiště bude oploceno, přístup
bude povolen MŠ a ZŠ, případně dětem v době, kdy bude na hřišti jeho správce pan
Kubáček, nelze připustit na tomto povrchu pojezd na kole apod., k tomu mohou
sloužit prostory před a za touto plochou. Přístup k budově SK nebude omezen.
Bioodpad – potvrzeny informace, které občané obdrželi písemně z Odboru životního
prostředí, dále viz příloha Zodpovídá: Prágerová
Profit, návrh na umístění plakátovací plochy bude předložen na příští schůzi KMČ
Zodpovídá: Ostrčil
Společenský dům – vedoucí odboru vnějších vztahů Mgr. Puhač, za KMČ
předsedkyně komise, případně pan Voráč, zprostředkovali 9 setkání s radními
našeho města a následně projednali možnosti získat dotace k případné realizaci
společenského domu s odůvodněním potřeb občanů Droždína. Především byli se
záměrem seznámeni náměstci primátora a radní, kteří dne 23.2.2010 na Radě města
předložený záměr podpořili s tím, že předkladatel, pan primátor a Odbor koncepce a
rozvoje, musí dopracovat ještě náplň, využití objektu, vyhodnotit cílové skupiny
obyvatel, pro které by tento objekt mohl sloužit. Rada města by se pak v květnu t.r.
měla definitivně vyjádřit, zda projekt bude realizován či nikoli. Současně je nezbytné,
pokud Rada záměr podpoří, v letošním roce zajistit financování zpracování
projektové dokumentace, jedná se o 300 – 500 tisíc Kč, která není ve stávajícím
rozpočtu zahrnuta, aby plynule mohlo navázat výběrové řízení a následně vlastní
realizace. Projekt lze za určitých podmínek realizovat z dotací Integrovaného
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programu rozvoje měst (IPRM, 80%), Město Olomouc by se podílelo 20% nákladů,
vlastní realizace je před výběrovým řízením vyčíslena na 18 milionů Kč. Ze dvou
navrhovaných variant ( u rybníka a v areálu MŠ) byla z hlediska územního plánu
podpořena varianta v areálu MŠ v místě, kde se v minulosti nacházela hospodářská
budova – viz příloha. Následné jednání s primátorem města je dohodnuto na
3.3.2010 Zodpovídá: Tušková, Mgr.Puhač
-

Dětské hřiště:
a) úprava pozemku, valu + urovnání povrchu za dětským hřištěm + následné
osazení dřevinami. Je třeba vybídnout alespoň 2 firmy pro vypracování
návrhu rozpočtu na ozelenění a osázení této lokality a alespoň část
zrealizovat, aby děti a hasiči měli možnost již v tomto roce tohoto areálu
využívat. Jednání o získání dřevin k výsadbě z náhradních výsadeb města.
Zodpovídá: Tušková, Prágerová
b) dále zajistit 1 prvek na rozšíření dětského hřiště Zodpovídá: Ostrčil

–

propustek u Bukovan ( naproti kříže ) – se zahájením výstavby satelitu o 50RD a
umístěním nové trafostanice vznikl problém s odtokem vody z polí nad silnicí,
propustek je zřejmě ucpán, nefunkční. Byl osloven Magistrát města Olomouce o
prošetření celé záležitosti. Jednání proběhlo bez zástupců KMČ, bude opětovně
vyvoláno a problém řešen. Zodpovídá: Stejskal, Voráč
značení ulic – k opravě ukazatelů + požadavek na nové označení bylo nahlášeno
odboru vnějších vztahů u těchto ulic:při vjezdu do Droždína, jsou ulomeny označníky
ulic U Prachárny a Pplk.Sochora (před RD č.11), z ul. H.Úlehla je třeba opravit
připevnění označníku ul. Dolní Úlehla a nově přidat ul. Akátová, před zastávkou MHD
č.15 od Bystrovan do centra na ul. U Cihelny doplnit označníky a uspupující cestu
k Jarošovému U Cihelny a Akátová. Zodpovídá: Tušková, odbor vnějších vztahů
bylo požádáno o prořez keřového porostu v lese u kříže; Zodpovídá : Prágerová
Byl vznesen dotaz na stavební odbor a památkáře 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
Ve dnech 12. a 13. dubna 2010 bude v Droždíně kominík, který bude provádět
kontrolu komínů na pevná i plynná paliva. Přihlášky budou k dispozici v obchodech a
vše bude ještě vyhlášeno místním rozhlasem.
k provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena
dodávka elektřiny dne 10.3.2010 v době od 7:30 do 15:30h – ul. Dolní Úlehla,
Horní Úlehla, U kříže z důvodu: Přeložka trafostanice pro výstavbu RD
reklamace propadlého chodníku u hřiště, ul. Dolní Úlehla – nahlášena firmě
Brodacký Zodpovídá: Tušková
žádost o natření sloupů místního rozhlasu Zodpovídá: odbor vnějších vztahů
oprava krytu osvětlení + peojednání možnosti nového osvětlení nad hřištěm
Zodpovídá: Voráč
požadavky na úklid v obci Zodpovídá:Prášil
probíhá kácení dřevin na hraničkách , mezi Droždínem a Bukovany. Dřeviny jsou
odstraňovány v ochranném pásmu VN. KMČ v loňském roce podnikla několik jednání
o tom, aby přeložka byla vedena pod zemí a stromy zůstaly zachovány, ale
neúspěšně. Je smutné, že se současně jedná o biokoridor, lokalitu s hnízděním ptáků
a přechodný kryt pro srnčí a bažanty. Žádosti nebylo vyhověno.
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Požadavky hostů:
- p.Konig – požaduje osvětlení nad hřištěm, upozornil na rezavé sloupy místního rozhlasu
- p. Bodinek – požadoval informaci o dřevě z pokácených dřevin ze Zadního Dolečku -

Program a termín další schůze KMČ – úterý 6. dubna 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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