Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 3. 5. 2010
Přítomni za KMČ: Ing.Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, Ing. Stejskal, Mgr. Prágerová,
p. Voráč, Ing. Filipcová,
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00h v hasičské zbrojnici.
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Dětské hřiště – probíhá vytýčení trasy řadu vodovodu, úprava valu a zemní práce –
příprava na osetí travnaté plochy a vymezení hřiště pro volejbal,nohejbal, na horní
hranici dětského hřiště bude vytvořen zásek z důvodu částečného vyrovnání povrchu
celé plochy. Zajišťuje:Voráč
Návrh na financování ozelenění celého prostoru u dětského hřiště budou
předloženy do Rady města Olomouce ( RMO )18.5.2010 prostřednictvím odboru
životního prostředí – cca 200 tisíc Kč.;
Jednání ke společenskému domu – zúčastní se ing. Tušková – příprava materiálu
do RMO 18.5.2010 ke schválení zadání projektové dokumentace;
Školská rada ZŠ Droždín – zúčastnila se ing. Tušková 15.4., informovala Radu
školy o probíhajících jednáních ke společenskému domu, který bude ZŠ i MŠ
využíván i o ostatních aktivitách v obci, dodatková tabule ke 30 je stále v řešení. Bylo
dohodnuto vše potřebné ke Dni matek, na které jsou všechny maminky a babičky
srdečně zvány;
Den matek – proběhne 9.5. od 14:00 na sále U Šišků, objednány kytičky pro
maminky, oplatky pro vystupující děti ze ZŠ, ve spolupráci s hasiči;
Věnce k pomníkům – objednány 3 věnce na 8.5.2010
Preventivní radar od Samotišek – byl schválen(cca 22 tisíc Kč), bude umístěn po
podpisu smlouvy asi do měsíce;
stříhání keřů na jaře – p.č.70 – bude provedeno při dalším stříhání,
výsadba kolem kříže u Bukovan – projednán návrh ozelenění kříže a jeho oddělení
od nově umístěné nevzhledné trafostanice. Do června zde probíhají práce ČEZ, po
předání objeku bude ozelenění provedeno; Zodpovídá: Prágerová
Parkování – Jesenická –stále v řešení, pozemek nebyl prodán,je ve vlastnictví
města, bude urgována žádost o zřízení parkoviště ze dne 3.7.2009; Zodpovídá:
Tušková
Mapa katastru Droždína – v hasičce je vyvěšena aktualizovaná mapa katastru
Droždína, lze nahlédnout v úřední hodiny ve středu;
Tabule Profit – navrženo umístění na bývalé zastávce naproti rybníka u plotu školy
Zodpovídá:Ostrčil
TSMO – požadavek na pravidelné zametání chodníku na dětském hřišti, písek
z pískoviště je rozsypán po chodníku, vývoz košů probíhá 1x týdně Zodpovídá:
Prášil
Reklamace pantů u branky na pískovišti na dětském hřišti - Zodpovídá: Tušková
Navrženy nové prvky na dětské hřiště - Zodpovídá:Ostrčil, Tušková
Propad komunikace – reklamace kanalizace, Jesenická, žádost opětovně poslána
na odbor dopravní a odbor investic, bude zaslána i na odbor vnějších vztahů
Zodpovídá: Tušková, Prášil
Rošty na Myslivecké – Mgr. Prágerová informovala o stížnosti manželů Vronských
na plné rošty na ul. Myslivecká
Rošt na ul. H.Úlehla ( před Bartákovým) – 6.5. proběhne prohlídka zástupců města a
firmy, která stávající plechový rošt vymění za litinový, pravděpodobně v příštím týdnu;
Kříž v lese – v řešení Zodpovídá:Prágerová
Ořez na ul. Jesenická – proveden
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Stížnost pana Zdražila, ul. Horní Úlehla – černá skládka na parc. č. 515, v řešení
s odborem ŽP
Propadlý chodník ul. U Cihelny (Wernerovi) – bylo nahlášeno, bude dále urgováno
Svoz komunálního odpadu a bioodpadu – veškeré informace podává Mgr.
Swaczyna (e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu, telefon: 588 488 335)
Ul. Jesenická – stížnost na čtyřkolky a motorky projíždějí ulicí a přes Příhon – bude
informováno MPO Zodpovídá: Filipcová
Značení ulic – opětovně urgováno, chybí rozcestník ulic Myslivecká a Arnoldova
Zrcadlo u Bartákového, H. Úlehla –nainstalováno
vjezd K Voráčům – bude provedeno šetření na místě Zodpovídá: Stejskal
vozovky po kanalizaci – prověřit jejich stav pro případnou reklamaci v záruce
Zodpovídá: všichni
černé skládky – prověřit výskyt černých skládek a nahlásit mailem Mgr. Prágerové
Zodpovídá: všichni
žádost paní Hubáčkové o možnosti předzahrádky-občerstvení u hospody –
v jednání;
informace k oslavám 15.výročí návštěvy Svatého otce Jana Pavla II na Svatém
Kopečku - viz příloha;
Upozorňujeme občany na možnost placení poplatků za komunální odpad na
detašovaném pracovišti magistrátu v hasičce v Droždíně – do konce května v době
od 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30
Změna termínu příštího jednání KMČ – pondělí 31.5.2010 v 18:00

Program a termín další schůze KMČ – pondělí 31. 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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