Komise městské části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 6. 9. 2010
Přítomni za KMČ: Ing.Tušková, p. Prášil, Mgr. Prágerová, Ing. Filipcová, Mgr. Ostrčil,
Omluveni: p. Voráč, Ing. Stejskal,
Hosté: p. Pražák, p. Culek, p. Řihák
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00h v hasičské zbrojnici.
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Cvičení SDH Droždín – p. Culek informoval členy KMČ, že dne 25.9.2010 od 19:00
do 23:00 proběhne v Droždíně noční cvičení hasičů ve spolupráci se HZS
Olomouckého kraje – přes ulice Gagarinova, Horní Úlehla a Dolní Úlehla budou
nataženy hadice ke hřišti SK Droždín, v uvedenou dobu bude vypnuto veřejné
osvětlení v uvedených a přilehlých ulicích, bude požádána Městská policie o
zabezpečení a zpomalení provozu v uvedených ulicích
Propustek u Konečného, Jesenická ul. – předloženo ke schválení RMO, uveden i
v plánu investic na rok 2011, který předkládá KMČ, bude řešeno projektem
Sběrová sobota 16.10.2010 – od 8:00 do 13:00 stanoviště u hasičské zbrojnice
Změna trasy MHD linka č. 15 – od 8.9. do 14.11. dochází ke změně trasy autobusu
z důvodu výstavby okružní křižovatky u Peguetu, objízdná trasa vede přes Velkou
Bystřici
Věnce k pomníkům – budou objednány věnce na státní svátek 28.9. Zodpovídá:
Filipcová
Sečení trávy – vzhledem k množícím se stížnostem na neposečou trávu proběhlo
18.8.2010 místní šetření za účasti zástupců MmOl, TSMO a KMČ – stížnosti občanů
s uvedením konkrétních parcel (ul. Janouškova, Horní a Dolní Úlehla, U Cihelny,
Akátová) byly předány zúčastněným a po prověření, zda se jedná o městský
pozemek, budou zařazeny do seče v září , současně byl předán požadavek na
odstranění suchého stromu od hřištěm a ořez keřů na zastávce H. Úlehla směr město
Porucha veřejného osvětlení – nesvítí 2 lampy na ul. Vítezství a 1 lampa Horní
Úlehla , bude nahlášeno TSMO Zodpovídá: Filipcová
Odklízení sněhu – bude vznesen požadavek na upřesnění ulic pro odklízení sněhu
pro nadcházející zimu Zodpovídá: Prášil
P. Fiala, Náklo – žádá MmOl o výkup jeho spoluvlastnického podílu na parcelách č.
626, 631, 712, 822, 1211, 1215, 1238,798, vše k.ú. Droždín, do majetku města –
KMČ výkup nedoporučuje, jedná se o bezvýznamné pozemky
Oprava zastřešení zastávky v ul. U Cihelny – vzhledem ke stávajícímu počasí
bude urgována oprava zastřešení této zastávky Zodpovídá: Prášil
Plán investic a oprav na rok 2011 – KMČ sestavila plán investic a oprav pro
Droždín na rok 2011 a předala ho ve stanovených termínech na MmOl k projednání
(plány jsou přílohou zápisu)

Požadavky hostů:
pan Řihák, ul. U Prachárny:
- stěžuje si na vodu ve sklepě, jako příčinu uvádí výstavbu kanalizace a přerušení
původní dešťové kanalizace, před výstavbou tyto problémy nebyly, současně
upozornil, že nikdo nečistí příkopy k Prachárně – bude napsán dopis ing. Zedkovi
z MmOl s žádostí o místní šetření Zodpovídá: Tušková
pan Culek, ul. Horní Úlehla:
- upozornil na problém s odtokem vody nad zahrádkami, nad jejich zahradou končí
kanál, který je ucpaný bahnem až k Vingrálkům – bude požádáno o vyčištění
Zodpovídá: Tušková
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MUDr. Záleská, ul. Jesenická:
- žádá o pomoc při odstranění suti a bahna z vyčištěného toku Adamovka – bude
kontaktován odbor ŽP Zodpovídá: Prágerová
Program a termín další schůze KMČ - pondělí 4.10.2010 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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