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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 27. 6. 2011 (náhradní termín za červenec)  

 
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, pí Daňková 
Omluveni: p. Voráč, p. Pelikán 
Hosté: p. Pražák, p. Trucha 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  
-    žádost KM Č Sv. Kope ček o podporu p ři žádosti o z řízení stálé služebny MPO na Sv. 

Kopečku  – KMČ Droždín souhlasí s iniciativou KMČ Sv. Kopeček a bude ji podporovat 
- Sloupy VO – TSMO připravuje plán nátěrů sloupů VO, KMČ odeslala své požadavky, 

protože většina sloupů VO jsou dřevěné nebo betonové, zahrnula do požadavků i sloupy 
místního rozhlasu 

- Uzavření detašovaného pracovišt ě v Droždín ě – z důvodu ukončení pracovního 
poměru je do odvolání uzavřeno detašované pracoviště magistrátu v hasičce v Droždíně, 
požadavky mohou občané vhazovat do schránky KMČ na dveřích hasičky  

- Sečení trávy  – během prázdnin zmapujeme sečené plochy v Droždíně a případné 
návrhy na rozšíření budou v září předány na magistrát k aktualizaci a zahrnutí do plánu 
na rok 2012 odpovídá: všichni 

- Opravy chodník ů – jedná se o termínu místního šetření, v rámci kterého se provede 
nacenění požadavků na opravy, bude rozšířeno o asfaltku kolem Bartákového k lesu 
odpovídá: Stejskal 

- Manipula ční a provozní řád pro vodní nádrž Droždín  (zahájení vodoprávního řízení) – 
dne 15.6.2011 se uskutečnilo jednání na MmOl, KMČ Droždín zastupoval p. Pelikán, 
zápis z jednání zatím neobdržen 

- Rozbitý kontejner na papír u školy  – závada nahlášena na webu TSMO 
                              

Požadavky host ů: 
p. Trucha  (chatař) 
- navrhuje pojmenování některých cest v Droždíně, aby figurovali jako nové ulice 
v Droždíně, jedná se o cestu kolem Bartákového a kolem chat u lesa, je to vhodné 
z důvodu podávání informací pro dojezd složek záchranného systému  
- přítomní se dohodli na názvu pro cestu u lesa – ulice U Boru; pro asfaltku kolem 
Bartákového k lesu žádáme občany o spolupráci při hledání názvu (viz příloha) – návrhy 
můžete vhazovat do 5.9.2011 do schránky na hasičce  odpovídá: všichni   

 

Program a termín další sch ůze KMČ – 5. září 2011 v 18:00:  

Plnění úkolů z minulého zasedání  
- Údržba a úklid obce 
- Informace z MmOl 
- Požadavky hostů 

 
 
Zapsala: Ing. Filipcová                                                                                                 


