Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 5. 12. 2011
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Pelikán, p. Prášil, Bc. Dudešková,
Omluveni: p. Voráč, pí Daňková
Hosté: p. Konečný, p. Jeřábek, manž. Vejmolovi, p. Červinka, p. Nešpor, p. Pražák
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 – KMČ obdržela stanovisko dopravního
inspektorátu k dopravní situaci na ul. Pplk. Sochora - Schůzka na MPO – ve čtvrtek 10.11.2011 se uskutečnila pravidelná schůzka zástupců
KMČ Droždín, Sv. Kopeček, Lošov a Radíkov s Městskou policií na Sv. Kopečku – KMČ
Droždín informovala o své snaze zpomalit průjezd obcí od Samotišek a vybudování
nových přechodů pro chodce; MPO doporučuje umístit na vjezdech do ulic Na Kopci,
Jesenická, Arnoldova a Myslivecká značku „zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou
„dopravní obsluze vjezd povolen“
- Dětské hřiště – SDH Droždín navrhl zakoupit na dětské hřiště překážky, které by mohli
využít při závodech hasičů; KMČ bude jednat s hasiči o nákupu nebo o případném
příspěvku na nákup v roce 2012 odpovídá: Dudešková, Filipcová,
- Rozšíření ul. Na Kopci – KMČ pozastavila návrh na směnu částí pozemků pana
Pražáka nutných k rozšíření ulice Na Kopci, o pozemek parc. č. 276 (pod ul. Turečkova)
navržený ke směně projevili zájem i manž. Vejmolovi z ul. Turečkova, aby si zajistili
přístup na svůj pozemek – KMČ v původním návrhu na směnu požadovala zřízení
věcného břemena přístupu na parc. č. 221/37, nyní bude věcné břemeno požadováno i
pro pozemek parc. č. 273/3, a to věcné břemeno práva cesty a věcné břemeno
vodovodního, kanalizačního, plynového a elektrického vedení (nízkého napětí ) –
s navrhovaným řešením manželé Vejmolovi a členové KMČ souhlasí
- Vybudování veřejného osvětlení v uličce spojující ul. Horní a Dolní Úlehla – probíhá
realizace, cena stanovena na 56 tis. Kč
- 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.
- Osvětlení vánočního stromu – zakoupeno nové vánoční osvětlení (cena 6300,- Kč),
příští rok bude dokoupena další část, aby byl osvětlen celý strom
- MHD – požadavek na umístění automatu na jízdenky u zastávky na ul. Gagarinova,
protože v obchodě často nejsou ke koupení jízdenky a cestující je musí kupovat za vyšší
cenu u řidičů; požadavek na větší autobus u spoje s odjezdem v 15:19 z hl. nádraží, spoj
je přeplněn
- Opravy chodníků – opraven chodník u školy, požadovaná oprava roštů na ul.
Myslivecká a Na Kopci ještě neprovedena, opravu prověří a za KMČ převezme
p. Stejskal
- Plakátovací plocha Profitu – KMČ schválila prodloužení doby pronájmu části pozemku,
na kterém je plakátovací plocha umístěna, do 31.12.2013
- Zimní posyp chodníků – vznesena námitka na posypový materiál, posyp se provádí
kulatými kamínky, na kterých hrozí chodcům uklouznutí, bude vznesen dotaz na TSMO –
odpovídá: Prášil
- Areál Fadra – KMČ požádá odbor ŽP o informaci o záměru využití areálu Fadra p.
Bezděkem – podle předběžných informací se má jednat o výrobu peletek
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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
p. Nešpor
- dotaz na opravu asfaltky k lesu – KMČ obdržela odpověď z magistrátu na žádost o
opravu této účelové komunikace – bohužel v letošním roce již nejsou finanční prostředky,
oprava bude zařazena do plánu oprav v roce 2012
- dotaz na název ulice U Boru a pojmenování asfaltky k lesu – návrh na pojmenování
nové ulice v Droždíně U Boru (chaty u lesa) ještě nebyl schválen, pojmenování asfaltky
odloženo na začátek roku 2012 – p. Nešpor byl vyzván, aby chataři dali svůj návrh na
název nové ulice
p. Konečný (ul. Horní Úlehla)
- stížnost na pana Pražáka, že auta navážející hlínu na jeho pozemky znečišťují asfaltku
k lesu a také dochází k jejímu poničení, protože auta jsou přetížená; dále byl k navážení
hlíny vznesen dotaz pí Dudeškovou, o jakou hlínu a odkud se jedná, protože občané
z ulice Na Kopci mají obavy ze splavování této hlíny při dešti a znečištění jejich studní –
stanovisko pana Pražáka: asfaltku čistí, není si vědom jejího znečištění, jestli jsou auta
přetížená, neví, díry v komunikaci zasypal předem, hlínu dováží z rušené školní zahrady
v části města Nová Ulice, na pozemcích chce pěstovat trávu vzhledem na časté
stížnosti občanů na jednání svých spoluobčanů s požadavkem na vyřešení ze
strany KMČ upozorňujeme, že není v pravomoci KMČ řešit občanskoprávní
(sousedské) spory a zasahovat do vlastnických práv majitelů pozemků
p. Červinka (ul. H. Kvapilové)
- vznesl dotaz na projekt na rekonstrukci ul. H. Kvapilové, komunikace bude zasahovat
až k plotům původní zástavby, protože chodník bude přesunut na levou stranu nad
Adamovku, nyní už je vydáno stavební povolení – KMČ vyslala na jednání k tomuto
projektu pí Daňkovou, která neposkytla komisi bližší informace o projektu, pouze
informovala, že je již vydáno stavební povolení – KMČ zjistí, jestli bude tato akce
realizována v roce 2012 a požádá o bližší informace k projektu odpovídá: Filipcová
p. König
- poděkování komisi za vybudování veřejného osvětlení u uličky spojující H. a D. Úlehla
- upozornil na blikající lampu u hřiště, ze které je novém VO napojováno – bude
nahlášeno na TSMO, dále na nekvalitní zadláždění po opravě prováděné Veolií u
zastávky na H. Úlehlách
p. Jeřábek
- poděkování komisi za snahu o dobudování dětského hřiště
- navrhuje umístění laviček, případně dalšího zázemí u plánované plochy hřiště na
volejbal v zadní části
Manželé Vejmolovi
- žádost o vybudování nového veřejného osvětlení v ul. Turečkova – bude řešeno až
v roce 2012, žádost bude rozšířena i o ul. Jesenická (prodloužení kolem chat k lesu),
dále navrženo umístit lampu i k uličce spojující ul. Na Kopci a H. Úlehla
Program a termín další schůze KMČ – 2. ledna 2012 v 18:00:
Plnění úkolů z minulého zasedání, Údržba a úklid obce, Informace z MmOl, Rozpočet 2012, Čerpání
rozpočtu 2011, Požadavky hostů
Zapsala: Ing. Filipcová
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