Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 7. 5. 2012
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, Bc. Dudešková, p. Prášil,
Omluveni: p. Pelikán
Hosté: paní Hloušková, p. König
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Schůzka s MPO na Sv. Kopečku – za KMČ Droždín se zúčastnila Bc. Dudešková
- vznesla dotaz na pohyb koní po chodnících Droždína – strážníci MPO přislíbili navštívit majitele
koní v areálu Fadra a upozornit ho na stížnosti občanů týkajícíh se pohybu koní a znečišťování
ulic a chodníků
- od 1.5.2012 je na služebně na Sv. Kopečku stálá přítomnost strážníků (denní i noční služba), o
víkendech posílení o dopravní hlídku
- MPO nabízí možnost informativní schůzky s občany konkrétní městské části
- informace o konání Svatokopeckých hodů dne 1.7.2012, v červnu cyklozávody (termín a trasa
ještě nejsou známy), 23.6.2012 soutěž hasičů v Radíkově + výročí 120 let založení SDH, v
Lošově nyní probíhá výstava
- Opravy chodníků – KMČ požaduje 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 – pan Stejskal bude kontaktovat pana Čecha z TSMO
s požadavkem na zařazení do plánu oprav
Pronájem bytu v MŠ Droždín – byt je převeden do majetku ZŠ na Sv. Kopečku, bude zahájeno
jednání o dalším využití ředitelem ZŠ na Sv. Kopečku
Upřesnění minulého zápisu - informace o zákazu sečení a řezání v neděli – jednalo se pouze
o návrh člena KMČ Droždín
Zákaz lepení plakátů na zastávkách MHD – zastávky MHD nejsou majetkem DPMO, bude
zjištěna možnost vyvěšení informace o zákazu vylepování plakátů
Nákup křovinořezu a ochranných pomůcek – pan Stejkal provede průzkum trhu
Možnost prezentace KMČ v měsíčníku KDY-KDE-CO – KMČ Sv. Kopeček nabízí možnost
prezentace KMČ v uvedeném měsíčníku
Nátěr stožárů – KMČ žádá o nátěr stožárů, v minulém roce provedly TSMO průzkum požadavků,
ale vlastní natření nebylo provedeno
Ul. Jesenická (nad Konečným) – oprava vyjetých kolejí způsobených otevřeným hydrantem je
v řešení odboru dopravy ve spolupráci s Veolií a pojišťovny
Instalace nových značek „zákaz vjezdu“ vč. dodatkové tabulky „dopravní obsluze vjezd
povolen“ – KMČ po konzultaci s MPO žádá o instalaci uvedených značek na ul. Jesenická (u
Příhonu na příjezdu do lesa) a na začátku asfaltky k lesu z ul. H. Úlehla, mapa se zakresleným
umístěným značek bude předána na odbor vnějších vztahů
Požadavky hostů:
p. König
- informoval o tom, že po kácení stromů u 50 RD u Bukovan zůstalo neuklizené chrastí
- požaduje posun značky Droždín, nyní je to zbytečně posunuto k Bukovanům,
Paní Hloušková
- požadavek na zajíždění popelářského vozu k domu (nad zastávkou H. Úlehla), nyní musí
majitelé RD, které jsou nad ul. H. Úlehla, svážet popelnice ke křižovatce ulic H. Úlehla, Na Kopci
- požadavek na vybudování přechodu pro chodce na ul. H. Úlehla, nelze přejít na druhou stranu,
protože všude podél chodníku stojí auta a nejde vidět, jestli něco nejede od Bukovan – KMČ
navrhla jako dočasné řešení umístit hned u zastávky H. Úlehla značku „zákaz zastavení“, která by
umožnila lepší rozhled chodcům, požadavek bude předán s e zakreslením do mapy odbor
vnějších vztahů, tuto situaci současně projedná p. Stejskal s panem náměstkem Vlachem

Program a termín další schůze KMČ – 4. června 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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