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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 9. 7. 2012   
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, p. Pelikán 
Omluveni: p. Stejskal, Bc. Dudešková, 
Hosté: p. Helekal (zástupce Policie ČR), p. Horniak, p. Trucha, p. Hainc 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  

  
- Opravy chodník ů – v měsíci červenci bude zahájena oprava 

chodníků – ul. H. Úlehla a U Cihelny (od bytovek po Pižanowské) 
- Uzavírka silnice do Samotíšek  – silnice bude uzavřena do 

31.7.2012 z důvodu opravy propadlých okrajů vozovky 
- Post řik plevele – v měsíci červenci bude pracovník TSMO p. Mikel 

provádět postřik plevele na chodnících 
- Pronájem pozemku  – KMČ odsouhlasila pronájem části pozemku 

parc. č. 743 v ul. Arnoldova na předzahrádku (tento pozemek je jako 
předzahrádka již využíván) 

- Nové VO – probíhá instalace nového VO v ul. Turečkova 
- Rekonstrukce ul. H. Kvapilové  – v období od 16.7. – 30.11.2012 

bude probíhat rekonstrukce dolní části ul. H. Kvapilové (zatrubnění 
toku Adamovka, přesunutí chodníku nad tok, obratiště pro auta), 
předání staveniště proběhlo dne 9.7.2012 za účasti pana Prášila za 
KMČ 

- Plán investic – probíhá příprava plánu investic na rok 2013, termín 
předání návrhů jednotlivých KMČ bude pravděpodobně opět v září  

- Parc . č. 70 pod ZŠ – nalomený strom , požadavek na odstranění, 
nebezpečné z důvodu blízkosti zastávka MHD 

- Policie ČR – naše jednání navštívil zástupce policie, byla s ním 
diskutována současná situace a problémy při konání zábav, občané 
z Droždína si opakovaně stěžují na policii na konané zábavy a na 
související hluk; KMČ ví, že pro místní spolky (Florbal, SK, AHC, 
SDH) je to jediná výdělečná činnost, kterou mohou financovat svou 
činnost, která je zaměřena i na děti a jejich volný čas, ale nemá 
možnost zabránit stížnosti občanů, vše záleží na toleranci a 
pochopení jednotlivých občanů 

- Další jednání KM Č prob ěhne až 3. září 2012 
 
Požadavky hostů: 
p. Horniak, p. Trucha (chaty u lesa) 
- připomněli požadavek na název ulice (asfaltky k lesu vč. ulice s chatami 
u lesa), tento požadavek řešila KMČ již v roce 2011, stále nedošlo 
k pojmenování), návrh KM Č na vznik ul. K Boru , která bude zahrnovat 
jak asfaltku k lesu z ul. Horní Úlehla včetně chatové oblasti, pojmenování 
je důležité pro lepší orientaci nejen složek integrovaného záchranného 
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systému, v chatové oblasti už mají někteří občané trvalé bydliště, 
probíhá tam svoz odpadu, je zřízeno veřejné osvětlení 
- požadavek na opravu asfaltky k lesu, stále více děr, riziko úrazu 
projíždějících cyklistů – požadavek na ocenění opravy TSMO, poté bude 
řešeno s odborem dopravy, případně zahrnuto do plánu investic 
(odpovídá: p. Stejskal) 
p. Helekal  
- návrh na retardéry v ul. Myslivecká – dle KMČ nepůjde instalovat, již 
dříve byl zamítnut požadavek KMČ na retardéry v ul. H. Kvapilové 
z důvodu hlučnosti při průjezdu automobilu přes retardér 
p. Hainc Rostislav 
- požadavek na umístění značky „zákaz vjezdu do 3,5t“ na ul. Vítězství 
po dobu uzavírky silnice do Samotišek – vyřízení značky trvá delší dobu, 
do té doby bude silnice do Samotišek otevřena  
-  pozvánka na turnaj mužů ve florbalu, který se koná dne 14.7.2012 
v Droždíně na hřišti 
- informoval KMČ o problémech při konání večerních zábav – i když vše 
řádně oznámí na magistrátu (schválení zábavy už není nutné, pouze 
informace o jejím konání),  

 
            

Program a termín další sch ůze KMČ – 3. září 2012 v 18:00:  
Plnění úkolů z minulého zasedání, Údržba a úklid obce, Informace 
z MmOl, Požadavky hostů, investice 2013  

Zapsala: Ing. Filipcová                                                                                                


