Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 3. 10. 2011
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Pelikán, p. Voráč, p. Prášil, Bc. Dudešková
Omluveni: pí Daňková
Hosté: p. Pražák, p. Vykopal, Petr Spáčil, p. Teplý, ing. Zedník, pí Tichá, p. Tichý,
pí Chromková, p. Jeřábek
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Opravy chodníků – v plánu TSMO oprava chodníku na ul. Gagarinova, dle požadavků
KMČ by se mělo jednat o chodník podél zahrady ZŠ a opravu obrubníku naproti vchodu
do zahrady ZŠ
- Dětské hřiště – výběr nového prvku musí být proveden z nabídek firem, se kterými má
MmOl uzavřeny smlouvy, Bc. Dudešková osloví tyto formy a požádá o zaslání nabídky
v cenové realizaci do 100 tis., potom se bude čekat, jestli zůstanou v rozpočtu MmOl
potřebné finanční prostředky; musí se ověřit, jestli lze dopadovou plochu realizovat
samostatně nebo musí být součástí dodávky dětského prvku, v případě samostatné
dodávky navrženo financování dopadové plochy z prostředků KMČ v roce 2012
odpovídá: Dudešková, Filipcová,
- Oprava chodníků – H. Úlehla od ul. Na Kopci po č. 39 (popraskané dlaždice), chodník
od Gagarinova 5 až po Gagarinova 7 (popraskané a uvolněné dlaždice) – provedeno
místní šetření, dle informací z MmOl se předpokládá realizace ještě do konce roku 2011
- Požadavek na opravu herního prvku na dětském hřišti – bylo reklamováno odborem
investic, dodavatel je v likvidaci, oprava bude zadána jiné firmě
- Místní šetření v ul. Na Kopci k rozšíření komunikace – zúčastnil se p. Stejskal, p.
Pražák jako majitel pozemků souhlasí se směnou části pozemku, aby mohla být ulice
rozšířena, KMČ po domluvě s p. Pražákem navrhne směnu pozemků
- Pracovní výbor k propustku na ul. Jesenická 9.9., 8:30 – zúčastnil se p. Prášil, město
zaslalo dopisy majitelům pozemků, kterých se realizace propustku dotýká s návrhem na
zřízení věcného břemene, aby mohlo dojít k realizaci, dále v řešení
- Jednání k projektu ul. H. Kvapilové 13.9. v 9:00 – zúčastnila se pí Daňková, informace
bude podána na příští schůzi
- Dětské hřiště – požadavek na výměnu 1 ks stávající houpačky za houpačku pro malé
děti (košík), byl zaslán písemný požadavek, realizace možná v roce 2012
- Odtokové žlaby nad obchodem U Skalů – problém se zjištěním zhotovitele, bude dále
zjišťováno, aby mohlo dojít k reklamaci
- Zatravnění dětského hřiště – zaslán požadavek na reklamaci ing. Štěpánkové z odboru
životního prostředí

- Sběrová sobota – 15.10.2011 stanoviště u hasičky
-

-

Vybudování veřejného osvětlení v uličce spojující ul. Horní a Dolní Úlehla
(2ramenný sloup) – nebezpečné pro chodce hlavně v zimním období, požadavek bude
předán Mgr. Puhačovi, realizace nejlépe ihned
Úklid kolem kontejnerů – KMČ požaduje průběžný úklid kolem kontejnerů a současně
žádá občany, aby ke kontejnerům neskládali odpad, který tam nepatří nebo se do
kontejnerů nevleze (monitory od počítačů, lampy, tašky s komunálním odpadem atd.).
Tyto věci lze zdarma předat při sběrových sobotách – nyní 15.10.2011.
Vývoz biopopelnic – do konce října v pravidelných 14denních intervalech (14., 28.10),
informace na měsíc listopad ještě není k dispozici
Požadavky hostů:
P. Vykopal
- opětovně reklamuje propadlou vozovku ul. V Rynkách, část vozovky není zpevněná,
asfaltku pod jeho okny je potřeba vyspárovat do kanálu, výtluky se nachází ještě na
dalších 2 místech odpovídá: Prášil, Filipcová
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- požaduje vyčištění kanálů, které se nachází v ul. V Rynkách - požadavek na ing.
Štěpánkovou odpovídá: Filipcová
- navrhuje dát na vjezd z ul. Vítězství značku „Zákaz vjezdu vozidel na 3,5 t“
p. Teplý (chatař)
- upozornil na velké výtluky na asfaltce k lesu kolem Bartákového, pokud nebudou
výtluky spraveny do zimy, bude na této příjezdové cestě k chatám ohrožena zimní
údržba- KMČ předá požadavek na odbor dopravy (ing. Pospíšilová) a požádá o okamžité
řešení, další dopis napíšou sami chataři odpovídá: Filipcová
Petr Spáčil (SDH Droždín)
- na dětském hřišti požadují hasiči zachování běžecké dráhy pro soutěže v délce 100 m,
šířka cca 10 m – pro zachování dráhy bude muset instalace nových dětských prvků
probíhat v horní části dětského hřiště, nad stávajícími herními prvky
p. Tichý, pí Tichá, pí Chromková, ing. Zedník, p. Jeřábek
- v plánu investic na rok 2012 je uveden požadavek na vybudování okružní křižovatky (ul.
Gagarinova, pplk.. Sochora, U Cihelny) – přítomní nesouhlasí s vybudováním okružní
křižovatky, ale pouze zpomalovacích ostrůvků a přechodů pro chodce – na odbor investic
zaslán požadavek na opravu textu v plánu investic (text „okružní křižovatka“ nahrazen
textem „zpomalovací ostrůvky“), přítomným občanům bylo vysvětleno, že již v roce 2008
byla zpracována studie, ve které je jako 1 z variant navržena okružní křižovatka, proto se
toto objevilo i v plánu investic, dále bylo vysvětleno, že až na začátku roku 2012 bude
KMČ vědět, která investice z předaného plánu bude realizována, takže nyní je zbytečné
řešit, která varianta bude vybudována, jestli okružní křižovatka nebo zpomalovací
ostrůvky. Přítomní občané se dále domluvili, že zašlou dopis vlastníkovi komunikace –
Olomouckému kraji, ve kterém budou požadovat řešení ke zvýšení bezpečnosti chodců i
projíždějících vozidel uvedenými ulicemi. Kopie bude zaslána i na MmOl s požadavkem
na součinnost města s vlastníkem komunikace. Jako jedna z variant rychlého řešení zde
byla navržena možnost nastříkání optických brzd – bude vznesen dotaz na MmOl, bude
řešeno i s Policií ČR: odpovídá: Dudešková, Filipcová,

Program a termín další schůze KMČ – 7. listopadu 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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