Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 4. 6. 2012
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, Bc. Dudešková, p. Prášil, p. Pelikán
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
-

-

-

-

-

Opravy chodníků – v měsíci červenci bude zahájena oprava chodníků – ul. H. Úlehla a
U Cihelny (od bytovek po Pižanowské)
Pronájem bytu v MŠ Droždín – pronájem bytu pro činnost komise zamítnut pro
nedostatečné využití, finanční náročnost opravy, stále máme zájem o pronájem bývalé
kotelny pro uskladnění věcí pracovníka TSMO
Nákup křovinořezu a ochranných pomůcek – křovinořez zakoupen
Ul. Myslivecká – bude realizována velká oprava povrchu ulice od zastávky Droždínská
zatáčka (viz. příloha), termín bude upřesněn; KMČ byla současně oslovena se žádostí o
umístění značek „zákaz vjezdu“ nebo „zákaz průjezdu“ na této ulici z důvodu zvýšeného
průjezdu automobilů, které vzhledem k šířce ulice způsobuje poškození domů v ulici;
případné umístění značek bude řešeno po ukončení opravy ulice
informace o konání Svatokopeckých hodů dne 1.7.2012, ve stejném termínu 1.7.
proběhne na Sv. Kopečku a okolí 4. etapa cyklistických závodů Czech Cycling Tour
rozšíření ul. Na Kopci – navrhovaná směna pozemků města (ul. Turečkova, p.č. 276)
s p. Pražákem k rozšíření ulice nebyla schválena, byly navrženy nové 3 varianty:
1. směna za pozemek č. 1300/7 o výměře 704 m2 v k.ú. Droždín – s touto variantou
KMČ nesouhlasí, jedná se jeden z posledních větších pozemků v majetku města
v Droždíně
2. směna za pozemek č. 1576/1 v k.ú. Chválkovice – KMČ souhlasí s touto variantou
3. směna za část pozemku č. 473/1 v k.ú. Droždín – s touto variantou KMČ nesouhlasí,
na tento pozemek je uzavřena smlouva se sdružením Sagittaria za účelem užívání a
zachování sadu do 31.10.2012, sdružení bude žádat o prodloužení smlouvy
Pronájem pozemku č. 1336/3 (pod bytovkami na Sv. Kopečku – tenisové kurty) – TJ
Sv. Kopeček; KMČ souhlasí s pronájmem části tohoto pozemku.
Povolení zvláštního užívání veřejné zeleně – umístění předzahrádky pro sezónní
restaurační provoz paní Hubáčkové do 30.9.2012 (Gagarinova 21)
Žádost o používání vývěsky FBC Droždín – FBC Droždín využívá v současné době 1
vývěsku KMČ na ul. Gagarinova, KMČ souhlasí s jejím dalším používáním a případným
umístěním plakátu na konání sportovní akce i do dalších vývěsek KMČ za podmínky, že
bude v dané vývěsce volné místo.
Veřejné studny v Droždíně – bude vznesen dotaz na odbor ŽP, za jakých podmínek
lze čerpat vodu ze studní (ul. Myslivecká, Gagarinova), na ulici Myslivecká nyní občan
Droždína čerpá vodu z této studny k soukromým účelům (problém z možným
znečištěním studny, při odsunutí poklopu nebezpečné pro děti)
Činnost pracovníka TSMO – KMČ sepsala práce požadované při úklidu Droždína a
předá jej na TSMO
Přechody Droždín – náměstek ing. Vlach přislíbil vybudování přechodu na ul. H.
Úlehla, ostatní přechody musí město řešit s krajským úřadem

Program a termín další schůze KMČ – 9. července 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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