Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 7. 11. 2011
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Pelikán, p. Prášil, Bc. Dudešková, pí Daňková
Omluveni: p. Voráč,
Hosté: p. Pražák, pí Tichá, pí Chromková, p. Jeřábek, pí Smékalová, p. Nešpor
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Změna jízdních řádů: s platností od 11.12.2011 bude zrušen závlekový spoj linky číslo
11 s odjezdem z hlavního nádraží ve 21:17, spoj již nebude zajíždět do Droždína.
- Svoz bioodpadu – v zimním období bude probíhat svoz bioodpadu (hnědé popelnice) 1x
měsíčně, svoz komunálního odpadu (černé popelnice) zůstává v intervalu1x 14 dní (viz
příloha zápisu)
- Bezpečnostní prvky na ul. Pplk. Sochora - vzhledem ke snaze zvýšit bezpečnost na
uvedené ulici požádala KMČ o stanovisko Dopravního inspektorátu, které potom bude
předloženo nejen na MmOl, ale také vlastníkovi komunikace Olomouckému kraji
s požadavkem na zajištění bezpečnosti občanů Droždína, současně proběhlo jednání
s náměstkem Vlachem, který přislíbil prověřit dopravní situaci v Droždíně
- Schůzka na MPO – ve čtvrtek 10.11.2011 se uskuteční pravidelná schůzka zástupců
KMČ Droždín, Sv. Kopeček, Lošov a Radíkov s Městskou policií na Sv. Kopečku
- Dětské hřiště – nabídky firem neodpovídají požadavkům KMČ, bude žádáno o
dokončení dětského hřiště na odboru koncepce a rozvoje, protože finanční prostředky
KMČ jsou na dokončení hřiště nedostatečné odpovídá: Dudešková, Filipcová,
- Projekt ul. H. Kvapilové – zatrubnění Adamovky, vybudování chodníků nad
Adamovkou, komunikace – požadavek pí Daňkové na přesun této akce v plánu investic
na 1. místo, ohrožení majetku obyvatelů nových domů na konci ulice. Dle názoru většiny
členů KMČ je nutné ponechat na 1. místě v plánu investic akci „zkapacitnění propustku
na ul. Jesenická“ – tato akce měla být realizována již v roce 2011, stále se řeší
majetkové vztahy s majiteli dotčených pozemků. Bylo navrženo posunout ul. H. Kvapilové
na 2. místo - hlasování k tomuto přesunu: 5 členů hlasovali pro přesun na 2. místo, 1
člen pro přesun na 3. Místo, 1 člen ponechat stávající pořadí; ZÁVĚR: akce na
zatrubnění Adamovky na ul. H. Kvapilové a oprava této ulice byla přesunuta na 2. místo,
ing. Filipcová předá změněný plán investic na r. 2012 na odbor investic.
- Vybudování veřejného osvětlení v uličce spojující ul. Horní a Dolní Úlehla
(2ramenný sloup) – nebezpečné pro chodce hlavně v zimním období, požadavek
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 nebo do sběrových dvorů.
- Nový sběrový dvůr – od úterý 1.11.2011je otevřen nový sběrový dvůr v Neředíně za
krematoriem, provozní doba úterý – sobota 9 – 17 hod, přestávka 13 – 13:30
- Pronájem bytu v MŠ Droždín – KMČ byla informována o pronájmu uvolněného bytu
v MŠ Droždín, Mgr. Puhač prověří na odboru školství možnost využití tohoto bytu pro
jednání KMČ, případně rozšíření prostor knihovny či spolky působící v Droždíně
- Ořez stromů – požadujeme ořez jehličnanu na parcele č. 70 – spodní větve, aby nebylo
možno pod ně schovávat odpad od kontejnerů; dále lípa na ul. E. Junkové u dětského
hřiště, předáno TSMO
- Úklid zastávek – požadavek KMČ na čištění zastávek (skel od vylepených plakátů),
provádění pravidelné údržby, instalace tabulky s nápisem „zákaz vylepování plakátů“
- Vyčištění kanálů – požadavek na jejich vyčištění od listí v celém Droždíně
- Osvětlení vánočního stromu - požadavek na nové vánoční osvětlení pro Droždín byl
předán Mgr. Puhačovi, případně alespoň dokoupení části osvětlení tak, aby to pokrylo
celý vánoční strom
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Požadavky hostů:
p. Jeřábek
- vznesl dotaz, jaké plány má KMČ s pozemkem č. 293/5 ve vlastnictví města – jedná se
o pozemek na rozhraní ul. D. Úlehla a ul. Ke Stromkům, KMČ zajistila jeho zařazení do
plánu sečení, o dalším využití zatím nebylo jednáno
- vznesl námitku k šetření v ul. Na Kopci (rozšíření této ulice), dle jeho informací nebyli
občané této ulice na místní šetření pozváni – KMČ k této věci sdělila, že na místní šetření
byla KMČ pozvána telefonicky, účastníky zval odbor majetkoprávní a KMČ nemá
informaci, kdo byl pozván; závěr z šetření: KMČ požádá o rozšíření této ulice písemně a
navrhne směnu pozemku pana Pražáka za pozemek ve vlastnictví města

Program a termín další schůze KMČ – 5. prosince 2011 v 18:00:
Plnění úkolů z minulého zasedání
- Údržba a úklid obce
- Informace z MmOl
- Rozpočet 2012
- Požadavky hostů
Zapsala: Ing. Filipcová
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