Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 4. 4. 2011
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová
Omluveni: p. Prášil, p. Stejskal, p. Voráč
Hosté: p. Jeřábek, p. Pražák
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Pronájem p. č. 543/3 – 200 m2 – KMČ schválila pronájem této parcely paní
Červinkové
- Prodloužení ul. Dolní Úlehla – uvedená ulice je prodloužena a pokračuje dál za
hřištěm SK Droždín, kde na konci navazuje na ul. U Kříže
- Skládka U Prachárny – požadujeme odstranění černé skládky (viz přiložená
fotodokumentace) odpovídá: Odbor vnějších vztahů
- Poklop Stará cesta – požadujeme zajištění nového poklopu, nebezpečí úrazu (viz
přiložená fotodokumentace) odpovídá: Odbor vnějších vztahů
- Stížnost občanů Dolních Úlehel na pasoucí se slepice nad hřištěm na veřejném
prostranství – žádáme tímto občany, aby nenechávali slepice na veřejném
prostranství z důvodu jeho znečištění
- Rada města Olomouce v březnu odložila projednání členství v KMČ na měsíc
duben, KMČ Droždín má nyní pouze 3 členy - z tohoto důvodu bude KMČ Droždín
pouze přijímat na svých schůzích podněty občanů a formou zápisu je bude předávat
k řešení na MmOl. Dále upozorňujeme občany, že své podněty mohou předávat
každou středu v úřední hodiny v hasičce pracovníkovi MmOl nebo je vhodit do
schránky umístěné na hasičce. Děkujeme za pochopení.
- Sečení trávy – na základě informací z Odboru životního prostředí Magistrátu nelze
nové požadavky na sečení trávy přidat do plánu sečení v letošním roce z důvodu
nezahrnutí do rozpočtu, po posouzení budou přidány až od následující roku
- Příkopy U Prachárny – MmOl požádalo o vyčištění Zemědělskou vodohospodářskou
správu Brno
- Veřejné prostranství – MmOl v souvislosti s přípravou obecně závazné vyhlášky,
která zakazuje konzumaci alkoholu žebrání na veřejném prostranství, žádá o
stanovení ploch veřejného prostranství – KMČ navrhuje tato místa: část ulice
Gagarinova (začátek na parc č. 70 – špice pod ZŠ, dále okolí ZŠ A MŠ až po
rybník nad hasičkou), dětské hřiště na ulici Junkova
- Den matek – v letošním roce bude oslava tohoto dne zrušena. V plánovaném
termínu oslavy Dne matek je hostinec U Šišků obsazen a v náhradních termínech má
již ZŠ nasmlouvané jiné akce v rámci školy.
- Droždínské hody – dne 24.4.2011 se konají tradiční Droždínské hody. Průvod na
Svatý Kopeček vychází v 8:00 od kříže u školy. Všichni občané jsou srdečně
zváni. KMČ přispívá na hody částkou 8 tis. Kč
- Sběrová sobota 23.4.2011 od 8:00 – stanoviště kontejnerů u hasičky
- Veřejné osvětlení u chodníčku z H. Úlehel ke hřišti – p. König požaduje zřízení
nové lampy veřejného osvětlení odpovídá: Odbor vnějších vztahů
- Přerušení dodávky el. energie – ve dnech 20. – 22. 4. bude v některých ulicích
Droždína vypnuta elektřina, bližší informace na vylepeních oznámeních z ČEZ
- Svoz bioodpadu – 15.4. bude zahájen svoz bioodpadu; od tohoto data je zahájen
střídavý svoz – lichý týden bioodpad (hnědé popelnice), sudý týden komunální
odpad, oba svozy vždy v pátek
- Požadavky na MHD:
- chybí spoj kolem 16.30 ve dnech pracovního klidu ve směru Hlavní nádraží –
Droždín ( v řešení je alternativa zajíždění linky č. 11 do Droždína s pokračováním
ve směru k hl. nádraží
- spoj linky č. 15, který vyjíždí v 7.08 z Bukovan - již v Droždíně přeplněný - na
tomto spoji je v současné době prováděno sčítání - tři dny byly vysčítány minulý
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týden a tento týden probíhá rovněž sčítání, a to přímo řidiči. Jako řešení se naskýtá
protáhnout školní spoj, který vyjíždí ze zastávky Bystrovany,škola v 7.10 již z
Bukovan. Bude předloženo Radě města Olomouce k projednání.
- spoj pro lidi končící kolem 21.30 v supermarketech lze řešit pouze zavedením
nového spoje. Bude předloženo Radě města Olomouce k projednání.
- Předpokládaný termín změn jízdních řádů je k 1. 7. 2010.
Požadavky hostů:
p. Jeřábek:
- dotaz na další úpravy dětského hřiště – žádné aktuální informace KMČ nemá, obrátí se
na pracovníky MmOl

Program a termín další schůze KMČ – 2. května 2011 v 18:00:
- Plnění úkolů z minulého zasedání
- Údržba a úklid obce
- Informace z MmOl
- Požadavky hostů

Zapsala: Ing. Filipcová
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