Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 5. 3. 2012
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Pelikán, p. Prášil, Bc. Dudešková
Hosté: manž. Vejmolovi (ul. Turečkova), manž. Kasalovi (ul. Janouškova), pí Čudová,
p. Jeřábek, pí Fečová (ul. Na Kopci), pí Mikušová, p. Pražák, p. Hainc
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Rozpočet na investice pro všechny KMČ ve výši 10 mil. Kč – KMČ Droždín požádala
o provedení těchto akcí: dokončení výcvikového areálu pro SDH Droždín (bouda,
pergola, dětské prvky pro starší děti), projekt a stavební povolení na zpomalovací
ostrůvky a přechod pro chodce (ul. Pplk. Sochora), vybudování živičného povrchu na ul.
Na Příhonu po ul. Myslivecká (po zastávku MHD Droždínská zatáčka)
- Rekonstrukce propustku Adamovky na ul. Jesenická – tato investiční akce nemůže
být zahájena, protože dosud není vyřešeno zřízení věcného břemene na část pozemku
parc. č. 712, kterého se tato stavba dotkne. Majitelé pozemku byli již v září 2011
požádáni o souhlas se zřízením věcného břemene a uzavření smlouvy, ale většina z nich
na tuto žádost nereagovala. Pokud nebude souhlas majitelů pozemku získán, akce
nebude realizována vůbec a v dalších letech již na ni nebudou v rozpočtu města finanční
prostředky. V této souvislosti žádáme majitele pozemku č. 712 o souhlas se zřízením
věcného břemene. Pokud se rekonstrukce propustku nebude realizovat, bude stále
docházet při přívalových deštích k zatopení sklepů, zahrad a studní.
- Rozšíření ulice Na Kopci – KMČ požádala v prosinci 2011 MmOl o směnu části
pozemků parc. č. 503 a č. 541 ve vlastnictví manž. Pražákových, potřebných k rozšíření
uvedené ulice, za část pozemku parc. č. 276 ve vlastnictví statutárního města Olomouc.
Aby po provedení směny nebyl omezen přístup na sousední pozemky parc. č. 221/37 a
273/3, pnavrhla KMČ zřízení věcného břemene práva cesty a věcné břemeno
vodovodního, kanalizačního, plynového a elektrického vedení (nízkého napětí) pro oba
uvedené pozemky. Dnešního jednání se zúčastnili majitelé, příp. zástupci majitelů
pozemku č. 221/37 (pí Mikušová, manž. Kasalovi), kteří s navrhovaným věcným
břemenem nesouhlasí a navrhují směnit pozemky p. Pražáka za jiné pozemky města.
KMČ vysvětlila přítomným důvod směny pozemků s tím, že se směnou části pozemku č.
276 souhlasili členové KMČ i pan Pražák. Přítomní majitelé zašlou své písemné
vyjádření ke zřízení věcného břemene na MmOl.
V úterý 6.3.2012 obdržela KMČ Droždín informaci od paní Fečové, která v minulosti
požadovala rozšíření ul. Na Kopci, že vzhledem ke komplikacím, které její požadavek
přinesl a také nejistotě, jestli v budoucnosti k rozšíření ul. Na Kopci vůbec dojde,
navrhuje stažení svého požadavku a ponechání v současném stavu. – KMČ již nebude
měnit své stanovisko, protože při neustálých změnách svých požadavků se jeví
spolupracujícím odborům magistrátu jako nekorektní partner, který neví, co vlastně chce.
Žádost na směnu pozemků je již zaevidována na odboru majetkoprávním, který bude
žádat o stanovisko další dotčené odbory a v případě jejich souhlasu předloží požadavek
směny Radě města k projednání.
- Sběr starého textilu – kontejner na starý textil nebude v Droždíně přistaven (celá
informace z magistrátu přílohou zápisu)
- Žádost o prodej pozemku - manželé Pražákovi požádali o prodej pozemku č. 1287/1,
jedná se o příkop porostlý stromy – KMČ navrhla na schůzi dne 6.2.2012 pouze
pronájem pozemku. Manž. Pražákovi oznámili, že z důvodu rozhodnutí KMČ od záměru
odkoupení pozemku odstupují.
- Úklid obce – požadavek na úklid chodníku a silnice na ul. Vítězství, úklid stanovišť
kontejnerů a zametení posypu z chodníků.
- Strojové čištění obce – KMČ žádá o mimořádné strojové čištění všech komunikací v
Droždíně v termínu od 2.–7.4.2012. z důvodu konání Droždínských hodů dne 8.4.2012.
odpovídá: Filipcová
- Sběrová sobota – bude se konat v sobotu dne 28.4.2012, stanoviště u hasičky
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Veřejné osvětlení – požadavek na nové VO v ul. Turečkova a Jesenická, rozšíření VO
v ul. Na Kopci – bude prověřeno na místě a žádost předána na MmOl
Název nové ulice – v Droždíně vznikne nová lokalita pro bydlení, dle územního
rozhodnutí zde může být postaveno 16 RD, jedná se o lokalitu u Gregoráku (MmOl tuto
lokalitu nazývá U Rybníčku). KMČ byla požádána o název pro nově vznikající ulici. KMČ
se dohodla na názvu U Gregoráku – tento název se pro danou oblast používá již několik
generací a všichni místní při použití tohoto názvu vědí, o kterou část Droždína se jedná.
Příjezd do ul. U Gregoráku bude z ul. U Cihelny (průjezd vedle Spurného). Název U
Rybníčku nebyl členy KMČ schválen, protože se používá v souvislosti s jinou částí
Olomouce.
Nový člen KMČ – Bc. Dudešková byla schválena Radou města dne 31.1.2012 členkou
KMČ Droždín. V tuto chvíli má tedy naše KMČ 5 členů.
Požadavky hostů:
p. Rostislav Hainc
- požádal jako jednatel FBC Droždín o dotaci ve výši 10000,- Kč na nákup mantinelů pro
florbal, nyní má FBC Droždín cca 80 členů, z toho je asi 20 dětí z Droždína. KMČ žádosti
vyhovuje a schvaluje příspěvek ve výši 10tis. Kč na činnost FBC Droždín; současně KMČ
doporučila požádat i o příspěvek další městské části a obce dle bydliště členů FBC
- požadavek na omezení rychlosti v ul. Vítězství
p. Jeřábek
- poděkoval KMČ svým jménem za příspěvek na činnost SK Droždín
- informoval o možnosti náhradní výsadby občany města na dětském hřišti v Droždíně,
vše je možné ale jen se souhlasem ing. Štěpánkové z MmOl a v souladu s projektem

Program a termín další schůze KMČ – 2. dubna 2012 v 18:00:
Plnění úkolů z minulého zasedání, Údržba a úklid obce, Informace z MmOl, Požadavky
hostů
Zapsala: Ing. Filipcová
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