Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 2. 4. 2012
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Pelikán, p. Prášil,
Omluveni: Bc. Dudešková
Hosté: paní Hloušková, p. Pražák, p. König
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Sběrová sobota – bude se konat v sobotu dne 28.4.2012, stanoviště u hasičky
- Svoz bioodpadu – bude zahájen v týdnu po Velikonocích, vzhledem k Velikonočnímu
pondělí bude výjimečně tento týden svoz až v sobotu, následující svozy budou opět
v pátek
- Droždínské hody – konají se v neděli 8.4.2012, sraz účastníků v 8:00 u kříže u školy
- Schůzka s MPO na Sv. Kopečku – za KMČ Droždín se zúčastní Bc. Dudešková
(vznese dotaz na možnost omezení pohybu koní v některých částech Droždína)
- Opravy chodníků – KMČ navrhla nechat opravit část chodníku na ul. H. Úlehla
v zatáčce k ulici na Kopci, bude hrazeno z rozpočtu KMČ na opravy chodníků, provedou
TSMO, předpokládaná cena cca 70 tis. Kč; současně požadavek na opravu odtokového
žlabu na Vítězství 4 – chybí 1 kus žlabovky a voda teče do revizní šachty RD
- Požadavek na opravu chodníku na ul. H Úlehla od paní Zdražilové z téže ulice – bude
ověřeno, o kterou část chodníku se jedná, a případně zahrnuto do plánu oprav chodníků
odpovídá: Filipcová
- Asfaltka k lesu – proběhlo místní šetření za účasti města (ing. Kmoníčková), KMČ (p.
Stejskal) a občanů Droždína, řešil se odvod stékajících vod z polí, je nutná úprava
stávajících propustků, návrh města na zhotovení projektu
- Úklid obce – požadavek na úklid hromady smetí u zdi MŠ Droždín, odpovídá Prášil
- Úprava špice pod ZŠ – KMČ požádala o ořez stromů a odplevelení této parcely a dle
sdělení města není tento pozemek č. 70 v majetku města a požadavku nelze vyhovět,
KMČ požadovala již v roce 2009 převod tohoto pozemku do majetku města od
Ředitelství silnic a dálnic a dle tehdejších informací předpokládala, že převod parcely
proběhl, o neúspěšném jednání nebyla KMČ informována
- Pronájem bytu v MŠ Droždín – KMČ navrhovala využívat tento byt k jednání KMČ,
stále nedořešeno, současně by bylo možné bývalou kotelnu využít jako sklad pro
pracovníka TSMO pana Mikela
- Požadavky p. Stejskal:
- Zákaz lepení plakátů na zastávkách MHD – dotáže se na DPMO a v případě
souhlasu zajistí umístění informačních cedulek se zákazem
- Zákaz sečení a řezání v neděli
- Úklid bioskládky u lesa – na cestě k lesu (parc. č. 596) u parc. č. 1300/33 se
nachází vyvezená shnilá jablka a další odpad, požaduje úklid, odpovídá: Pelikán
- Nákup křovinořezu a ochranných pomůcek – KMČ souhlasí s jejich nákup do
hodnoty 15.000,- Kč, bylo by používáno panem Mikelem na dosečení ploch, které
nejsou sečeny TSMO
- Úklid ulic – členové sestaví návrh úklidových prací v konkrétních ulicích, který by byl
předán na TSMO s požadavkem jeho dodržování, odpovídá: všichni
Požadavky hostů:
p. König
- stížnost na pohyb koní v Droždíně, často používají uličku z D. Úlehel na H. Úlehla, ničí
se tak obrubníky u vybudovaného chodníku, současně budou stopy po kopytech koní,
které zůstávají na travnaté ploše vedle chodníku, činit problémy při seči, navrhuje osadit
značku jen pro pěší – KMČ ověří na schůzce s MPO postup
- informoval, že nový chodník na hřišti SK Droždín je vybudován z finančních prostředků
klubu a sponzorských darů
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- požadavek na opravu propadlé cestu u zastávky H. Úlehla, zůstalo po opravě havárie
Veolií v minulých letech
- připoměl rezavé stožáry a nutnost jejich nátěru – v roce 2011 zaslala KMČ seznam
stožárů k natření na TSMO, zatím nenatřeno
Paní Hloušková
- požadavek na opravu asfaltky k lesu jen po RD (do zatáčky se zrcadlem) – požadavek
na opravu v loňském roce byl městem zamítnut z důvodu nedostatku finančních
prostředků, bude ověřen stav v letošním roce u ing. Pospíšilové současně s problémem
rozšíření cesty v zatáčce a oprava děr v horní části asfaltky
- dále informovala o problému se žhářem v Bukovanech, tuto informaci se dočetla na
úřední desce v Bukovanech
Program a termín další schůze KMČ – 7. května 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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