Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 7. 2. 2011
Přítomni za KMČ: Ing. Tušková, p. Prášil, Mgr. Ostrčil, Ing. Filipcová, p. Stejskal
Omluveni: p. Voráč
Hosté: ing. Hopp, Odbor dopravy MmOl, p. Pražák, p. Jeřábek, ing. Spurný
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
-

-

-

-
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-
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Jednání KMČ se zúčastnil Ing. Hopp z Odboru dopravy MmOl: poskytl informace
k předloženým požadavkům na opravy chodníků a komunikací v Droždíně – je dobré
stanovit prioritní pořadí oprav, drobné opravy lze provést prostřednictvím TSMO; na
nové veřejné osvětlení a realizaci přechodu pro chodce je nutné stavební povolení, je
nutné napsat žádost na ing. Pospíšilovou, vedoucí odboru dopravy;
Informace o jednání ve věci kácení topolů u Bukovan – dne 1.2.2011 proběhlo
místní šetření se zástupci Městské lesy a Sagittaria o kácení okrajových topolů
háječku u Bukovan ( za ul. U Kříže). Byly označeny proschlé a nakloněné dřeviny,
které budou z důvodu bezpečnosti odstraněny; Současně byl předsedkyní KMČ
Tuškovou vznesen požadavek na výsadbu dřevin za pokácený biokoridor na rozhraní
k.ú.Bukovany a Droždín, kde byly dřeviny vykáceny kvůli přeložce VN;
Chybějící názvy ulic – označení ulic H. Úlehla, D. Úlehla, Akátová řeší odbor
dopravy, p. Holý; požadavek na opravu označení V Kukle – na označníku je uvedena
ul. Janouškova
Veřejné osvětlení v ul. V Kukle a v ul. Na Kopci – požadavek na vybudování lamp
veřejného osvětlení v uvedených ulicích z důvodu nárůstu počtu nových RD spadá
taktéž do kompetence odboru dopravy jako součást vybavení komunikací; požadavek
bude řešen během měsíce února, kdy po místních šetřeních bude rozhodnuto kde a
kolik kusů veřejného osvětlení bude instalováno;
Jednání k rozšíření systému třídění bioodpadu – dne 16.2.2011 proběhne
mimořádný svoz bioodpadu; pravidelný svoz bioodpadu začne 15. dubna 2011
(změna vývozního dne na pátek – lichý týden), v sudé týdny vývoz TKO; do svozu
bioodpadu budou během jara zapojeny i další městské části, znovu budou osloveni i
občané ze stávajících městských částí, kteří se ještě do třídění bioodpadu nezapojili
Oprava zastávky U Cihelny – byl podán požadavek na nový skelet zastávky, řeší
odbor dopravy spolu s opravou přilehlého chodníku;
Informace o havárii podzemních inženýrských sítí na ul. H.Kvapilové a Vítězství;
Info z jednání - svod dešťové vody na ulici V Kukle ze dne 18.1.2011 - místní šetření
v problematické části Droždína ( stížnost manželů Jiráskových);
Informace z projednání Studie odtokových poměrů Adamovky – zpracovatel :
Hydroprojekt CZ, a.s. – proběhlo jednání na MmOl, je navržena studie, která
zahrnuje návrh na propustek a horskou vpusť, vše musí schválit Rada města
Olomouce
Informace k žádosti pana Hrbka , ul. Kovařovicova, prašnost a deformace stávající
cesty – odbor dopravy a majetkoprávní uskuteční na místě samém šetření a projedná
současný stav cesty s majiteli přilehlých nemovitostí. Současně bude navrhnuto
řešení problému;
Požadavek na opravu laveček u zastávky MHD u ZŠ byl předán odboru
majetkoprávnímu k řešení. Prozatím nemá KMČ odpověď, kdy a jak bude tento úsek
(p.č.70 v k.ú. Droždín) řešen.odpovídá:Tušková
Požadavek KMČ na aktualizaci majetkové mapy k.ú. Droždín; odpovídá:Ostrčil
Dětské hřiště – dokončení, schůzka s garanty akce proběhla, na jaře bude
pokračováno v dokončovacích pracech a výsadbě dřevin. Navíc jsou požadovány i
ostatní prvky navržené ve zpracovaném projektu; odpovídá: Voráč
Informace o novém složení KMČ – doposud v jednání MmOl
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Pravidelné jednání s MPO na Sv. Kopečku – proběhlo dne 27.1.2011 za účasti
zástupců z KMČ Droždín, Sv. Kopeček, Lošov a Radíkov
- Požadavek na ořezání smrku na Aldově – při větru vypíná veřejné osvětlení
odpovídá:Ostrčil
- Informace o schůzkách se zastupiteli města Olomouce ve věci zpracování stavební
dokumentace a následné realizace kulturního centra v Droždíně – jednání
proběhlo na nejvyšší úrovni zástupců MmOl prozatím s neuspokojivým výsledkem;
Jednání probíhají už více jak 4 roky s příslibem, že se vše podaří. V současné době
však magistrát nemá finanční prostředky na zrealizování akce, což je podmínkou
dotací EU. Teprve po dokončení stavby EU poskytne příslušné procento financí
zřizovateli. Jedná se o 18 milionů Kč, které je třeba na vybudování sportovněspolečenského centra s tím, že po jeho dokončení by město získalo zpět z dotací
14 milionů Kč.

Požadavky hostů:
p. Pražák
- spadlá lampa za Kopalovým – je odvezena, nyní se řeší požadavek na novou lampu
- Cesta k chatám je rozbitá, způsobeno pravděpodobně průjezdem těžkých vozidel na
stavbu v této části Droždína – je důležité zjistit vlastníka a parcelu, kde se staví
odpovídá:Prášil
- ul. Na Kopci – stéká voda z pozemků nad touto ulicí, bude provedeno místní šetření za
účasti p. Pražáka, p. Feča, za KMČ p. Stejskal odpovídá:Stejskal
p. Jeřábek
- děkuje členům KMČ za snahu o dokončení dětského hřiště a osazení nového prvku a
nabízí pomoc
- dotaz, jestli jsou stromy vysazené na dětském hřišti ještě na parcele města (1255/1)
nebo jsou již na parcele soukromé? – předloží se k prověření na Odbor životního
prostředí MmOl odpovídá:Tušková
Ing. Spurný
- informoval o náhradní výsadbě stromů za skácené stromy u hřiště SK Droždín – část
této náhradní výsadby bude vysazena dle domluvy na dětském hřišti

Program a termín další schůze KMČ – 7. března 2011 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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