Komise městské části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 28. 6. 2010
Přítomni za KMČ: Ing.Tušková, p. Prášil, Ing. Stejskal, Mgr. Prágerová, p. Voráč, Ing.
Filipcová,
Omluveni: Mgr. Ostrčil,
Hosté: paní Daňková, paní Zdražilová, pan Pražák
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00h v hasičské zbrojnici.
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Adamovka, ul. Jesenická – podle informací z města je potřeba provádět pravidelné
čištění, Ing. Hučínová z odboru životního prostředí pošle žádost na odbor dopravy,
aby se situace propustku řešila, KMČ pošle současně žádost na Odbor ŽP a dopravy,
Zodpovídá: Tušková
Pronájem pozemku parc. č. 7 – žádost paní Hubáčkové, Gagarinova ul., o prodej
uvedeného pozemku – pozemek je oplocen a má ho nyní v pronájmu, KMČ
doporučuje pokračování pronájmu a otázku prodeje řešit až po dokončení celé
realizace úprav návsi
Územní plán – požadavky na změnu a námitky lze předkládat do 30.7.2010, podněty
k cyklostezkám zaslat Mgr. Prágerové, Zodpovídá: Prágerová
Preventivní radar od Samotišek bude nainstalován v průběhu prázdnin, do 14 dnů
bude opraven radar umístěný v ul. U Cihelny
Dodatková tabulka ke 30 u ZŠ – stále není stanoven termín její instalace
Prosakující voda v Dolečku – proběhlo místní šetření, bude utěsněno jílovým
těsněním
Polepování zastávek plakáty – bude požádáno o odstranění plakátů ze zastávek a
současně o vyrobení cedulky „zákaz vylepování plakátů“ a umístění na všechny
zastávky, Zodpovídá: Prášil, odbor vnějších vztahů
Sečení trávy na dětském hřišti – stále se drží voda, nemůže tam vjet technika,
termín sečení stanoven do 10.7.
Napadané seno na vozovce – ul. U Cihelny, projíždí tam traktory převážející seno,
úklid si provádí sami občané z této ulice, budou telefonicky osloveni FADRO
Chválkovice a ZD Dolany a požádáni o úklid. Zodpovídá: Filipcová
Černé skládky v sadu – dle sdělení MmOl bude řešeno jen v případě, že se bude
čistit něco v blízkém okolí, bude předán požadavek na zařazení do pořadníku na
příští rok Zodpovídá: Prágerová
Parkování – Jesenická – zřízení je záležitostí stavebního úřadu, musí se vydat
stavební povolení atd, nyní nebude řešeno;
Opravena část propadlé vozovky V Rynkách – před Vykopalovým, dle sdělení
pana Vykopala se opět propadla, v jednání;
Oprava schodků k rybníku, propadlá vozovka v ul. U Cihelny (pře Kubáčkovým a
Wernerovým) – vystavena objednávka na realizaci
Požadavek na opravu zastřešení zastávky v ul. U Cihelny – zastřešení je děravé,
při dešti se není kam schovat, zastávka je částečně rezavá – potřebuje nový nátěr
Zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Městská policie – dne 24. 6. proběhla tradiční schůzka zástupců KMČ Droždín, Sv.
Kopeček, Lošov a Radíkov s MPO, nyní i za účasti Policie ČR ve Velké Bystřice –
předán požadavek na dohlídku při zábavách konajících se v Droždíně, konkrétně
26.6.2010, řešena otázka úpravy dodatkových tabulek ke značce „zákaz vjezdu“,
diskutována otázka opravy silnice na Sv. Kopeček a související zvýšený provoz
v okolních městských částech
Navýšení příspěvku SDH – KMČ schválila navýšení příspěvku SDH Droždín o
2000,- Kč, celkem tedy 10000,- Kč
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Komise městské části č. 2 – Droždín
Požadavky hostů:
pan Pražák :
- upozornil na problém s průjezdem k lesu, parc. č 504/17 (asfaltová cesta z H. Úlehel
k lesu) – část cesty je zarostlá stromy a jezdí se tak nově po soukromých pozemcích,
požaduje řešení průjezdnosti
paní Zdražilová, ul. Janouškova:
- upozornila na zanesené a neudržované příkopy kolem cesty k Prachárně, požaduje
jejich vyčištění – protože se jedná o soukromý majetek, nelze požadovat vyčištění po
magistrátu a TSMO, KMČ zjistí majitele a osloví je dopisem, ve kterém je upozorní na
stávající situaci a požádá o nápravu, Zodpovídá: Tušková, Filipcová
paní Daňková, ul. H. Kvapilové:
- požadavek na řešení problému zatrubnění Adamovky v ul. H. Kvapilové, vrchní vody
při dešti zaplavují pozemky, několikrát již řešila s pracovníky magistrátu, ale stále se
nic nevyřešilo, doloží fotografie – KMČ tuto záležitost již řešila při výstavbě
kanalizace, zatrubnění se mělo řešit samostatným projektem, KMČ bude urgovat
vyřešení dopisem a doloží fotografiemi od paní Daňkové, Zodpovídá: Tušková
Stížnosti občanů:
- stížnost pana Cízlera (chata v ul. Na Kopci) na problémy s přístupem k její parcele a
nemožnost vyvážení septiku,stávající přístup byl poorán, nelze projet – stávající
přístup vyřešen, vede po soukromém pozemku, nová přístupová cesta je o něco
výše;

Program a termín další schůze KMČ - pondělí 6.9.2010 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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