Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 6. 4. 2010
Přítomni za KMČ: Ing.Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, Ing. Stejskal, Mgr. Prágerová, p. Voráč
Hosté: MUDr. Šutová, p. Bodínek, p. Petr Spáčil
Omluveni: Ing. Filipcová,
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00h v hasičské zbrojnici.
Preventivní radar od Samotišek – podána žádost o dotaci na KÚ přes firmu Sekne,
čeká se na jejich vyhodnocení na KÚ- do konce dubna; Zodpovídá: Voráč
- stříhání keřů na jaře – p.č.70, výsadba kolem kříže u Bukovan – v řešení
Zodpovídá: Prágerová
- Jesenická – ořez kolem potoka – bude proveden v ½ dubna Zodpovídá: Prášil
- Propustek u Bukovan – opraveno, bude se řešit úprava okolí 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
podrobnosti budou řešeny se ZŠ Droždín, MŠ Droždín se této akce neúčastní
Zodpovídá:Filipcová, Tušková
- Parkování – Jesenická –stále v řešení, zjistit na majetkoprávním odboru, jestli je
pozemek prodán Zodpovídá: Ostrčil
- Propad komunikace – reklamace kanalizace, Jesenická, žádost opětovně poslána
na odbor dopravní a odbor investic, bude zaslána i na odbor vnějších vztahů
Zodpovídá: Tušková, Prášil
- Svoz komunálního odpadu a bioodpadu – 14.4. (středa) proběhne první svoz
bioodpadu, v tomto týdnu neproběhne páteční svoz komunálního odpadu, dále bude
probíhat svoz střídavě 1x za 14 dní – lichý týden ve středu bioodpad, sudý týden
pátek komunální odpad. Domácnosti s více jak 4 osobami mohou požádat o druhou
popelnici na komunální odpad. Zájemci o biopopelnici se můžou hlásit u Mgr.
Swaczyny (e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu, telefon: 588 488 335)
- Značení ulic – bylo již 2x urgováno pracovníky magistrátu u výrobce, bude se
urgovat znovu
- Zrcadlo u Bartákového, H. Úlehla – bude instalováno v nejbližší době
- Omezení rychlosti – 30 u ZŠ – veškeré podklady předány na MmOl Mgr. Puhačovi
již na podzim Zodpovídá: odbor vnějších vztahů
- Společenský dům – před jednáním RMO bude napsán dopis všem radním s důvody,
proč je výstavba tohoto domu nutná
- Tabule Profit – stále v řešení
- KOMINÍK – ve dnech 12. – 13. dubna bude v Droždíně kominík, zájemci o jeho
služby se mohou přihlásit v obou obchodech
- Občané z ul. E. Junkové si stěžovali na neodklízení sněhu v této ulici – prosíme tyto
občany, aby se příště ozvali ihned v průběhu zimy, bude prověřeno - Zodpovídá:
Prášil
– p. Voráč upozornil na opakované problémy s vjezdem do svého domu – při
výjezdu špatný výhled, navrhuje vytvoření nájezdu – budou prověřeny možnosti
řešení Zodpovídá: Stejskal, Voráč
– MPO – ing. Filipcová se zúčastnila pravidelného setkání se zástupci MPO na Sv.
Kopečku – informovala o změně organizační struktury, zůstala jen služebna
v Kateřinské ul. A na Sv. Kopečku, ostatní zrušeny, nebyly využity, nyní je 100 % stav
městských strážníků; bylo řešeno parkování na ul. H. Úlehla při výjezdu z D. Úlehle,
stojící auta brání výjezdu, dále řešena otázka parkování kamionu – MPO byla
informována o instalaci značek zakazující stání vozidel nad 3,5 t v době od 22 – 6
hod.
– Problém s odtokem dešťové vody kolem domu Vítězství 4 (p. Pospíšil) – špatný spád
odtokového kanálu
–
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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
Dětské hřiště:
a) Jednání KMČ se zúčastnila paní Šutová – vznesla dotaz, jakým způsobem
bude ošetřeno a zajištěno, aby jí děti (někdy i 3-leté) nelozily po plotě,
stěžovala si na zničenou zeď, děti chodí ke zdi na WC, večer se tam stahují
výrostci, občas tam přespí i bezdomovec, děti lozí po hlíně, nejsou vysypány
koše, konstatovala, že na hřiště jezdí i cizí lidé, kteří pak parkují v ul. E.
Junkové a způsobují problémy s výjezdem místním občanům,
b) Předsedkyně KMČ ji seznámila s plánem dalších prací na dětském hřišti –
letos bude dotvořen val a dorovnání plochy, v dubnu by mělo proběhnout
aspoň částečné osázení (cca 200 tis. Kč), jsou potřeba další finance
c) Ke stížnosti paní Šutové sdělila, že za děti odpovídají rodiče, žádné dětské
hřiště ve městě není vybaveno toaletami, děti musí jít na WC domů, jiný
prostor pro vytvoření hřiště nebyl nalezen, hřiště má být po dokončení
využíváno i jako cvičiště pro SDH, který má oddíly dětí, bouda pro hasiče
bude umístěna v přední části lokality – jedná se o dřevěnou konstrukci cca 4
x6m
d) V pátek proběhne na hřišti další schůzka – p. Hinďoš, p. Stejskal, Ing.
Tušková, zástupci firmy MODOS – bude se řešit úprava valu a výsadba
Zodpovídá: Tušková, Stejskal

Požadavky hostů:
- p. Bodinek – nabídl se na natírání zábradlí (ul. Na Kopci)

Program a termín další schůze KMČ – pondělí 3. května 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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