Komise městské části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 4. 10. 2010
Přítomni za KMČ: Ing.Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, p. Voráč, Ing. Stejskal
Omluveni: Mgr. Prágerová, Ing. Filipcová
Hosté: p. Vronská, p. Jeřábek
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00h v hasičské zbrojnici.
Sběrová sobota 16.10.2010 – od 8:00 do 13:00 stanoviště u hasičské zbrojnice
Změna trasy MHD linka č. 11 – od 4.10. do 30.11. dochází ke změně trasy
autobusu z důvodu rekonstrukce komunikace
v úseku Samotišky – Sv.
Kopeček,výstavby okružní křižovatky u Peguetu a objízdná trasa linky č. 15 přes
Velkou Bystřici potrvá do 14.11.2010;
– Věnce k pomníkům – budou objednány věnce na státní svátek 28.10. Zodpovídá:
Filipcová
– Odklízení sněhu – stále v řešení s TSMO (upřesnění ulic pro odklízení sněhu pro
nadcházející zimu ) Zodpovídá: Prášil
– Oprava zastřešení zastávky v ul. U Cihelny – urgována oprava zastřešení této
zastávky Zodpovídá: Prášil
– Příslib města, odboru životního prostředí, na odvoz odpadu - jedná se o
vyplavený odpad z Adamovky. Mgr. Prágerová jedná o přistavení kontejneru na tento
odpad a o zaplacení jeho odvozu na skládku z peněz určených pro havarijní potřeby.
Odpad by si museli dotčení občané do kontejneru naložit svépomocí. Probíhá šetření
„objemu“ tohoto odpadu. Zodpovídá:Prágerová
– Požadavky na zanesenou kanalizaci v ul. Na kopci (p.Culek) a U Prachárny (p.
Říhák) jsou v řešení majetkoprávního odboru MmOl. Město požaduje po MOVO a
TSMO předložení zapaspartizováné kanalizace a poté zahájí místní šetření a jednání
v dané záležitosti.
– Řešení dopravní situace u ZŠ – dopravní situace před ZŠ – úprava „30“.
Předložený návrh řešení ( viz příloha) je těsně před schválením a snad do konce roku
bude realizován. Bude obsahovat značku A 12- děti, E 13 – cesta do školy a
dodatkovou tabulku k „30“, která bude časově vymezovat její platnost.
Zodpovídá:p.Stejskal
– Dětské hřiště a výcvikový areál hasičů – po 3 měsících jednání s Odborem
životního prostředí a 2x projednání Radou města se podařilo získat cca 200 tisíc Kč
na dokončení terénních úprav výše uvedeného zájmového území a jeho zatravnění.
Vzhledem k odvodnění lokality a dorovnání zeminou,ohumusování svahů a dořešení
možnosti vjezdu pro techniku ( výměna písku, vozidla hasičů apod.), které musí
proběhnout v této době, bude osázení zeleně prováděno až v příštím roce během
jara a podzimu. Návrh ozelenění je pozměněn a projednán s OŽP, jeho úkolem je
oddělení lokality od ostatních pozemků, hlavně od komunikace, vytvoření zázemí pro
bezpečnou hru dětí i dospělých na vyznačeném hřišti pro volejbal, nohejbal apod. a
taktéž estetické zhodnocení území. Současně je řešena i problematika pročištění
přilehlého příkopu se Správou silnic. Zodpovídá:Tušková, Voráč
– Školská rada – dne 7.10.2010 proběhne jednání se ŠR v ZŠ Droždín, kde se sejdou
zástupci pro školu a KMČ, aby se dohodli na dalším řešení požadavků a problémů
školy a vzájemně se informovali o svojí činnosti; Zodpovídá:Tušková
– Informační plakátová plocha Profit – na návsi byla instalována tabule pro plakáty
informující o kulturních a zábavných akcích v Olomouci. Zodpovídá:Ostrčil
– Úklid obce a zimní údržba – je sjednáno jednání a místní šetření v Droždíně, kde
budou dohodnuty podmínky a jejich plnění v rámci úklidu obce a následně zimní
údržby komunikací, případně chodníků. Zodpovídá:Prášil
–
–
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Požadavky hostů:
Paní Vronská:
- stěžuje si na navýšení průjezdu aut Mysliveckou ulicí, která si tak zkracují cestu na
Sv. Kopeček. Vzhledem k objížďkám, které v této době jsou z důvodu výstavby
silnice na Sv.Kopeček a s tím, že zde průjezd není zakázán, může KMČ pouze
požádat příslušné oddělení Policie o občasný dozor, a to i na ostatních komunikacích
v Droždíně ( příjezd vozidel od Bukovan a Samotišek);Zodpovídá: Filipcová
pan Jeřábek:
- předložil dopis adresovaný MmOl, odbor stavební, odd. dopravní, který se týká
zabezpečení silničního provozu na komunikaci Chválkovice – Samotišky, kde
dochází často ke smrtelným nehodám o jeho předání MmOl. Požaduje v něm
instalaci bezpečnostních prvků v problémových úsecích komunikace.Zodpovídá:
Tušková

Program a termín další schůze KMČ - pondělí 1.11.2010 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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