Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 3. 9. 2012
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Pelikán
Omluveni: p. Prášil, Bc. Dudešková,
Hosté: p. Beck, p. Lupták, Ing. Dvořáková, p. Pražák, Ing. Hloušková,
p. Pražák
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Opravy chodníků – v měsíci srpnu proběhla oprava části chodníků –
ul. H. Úlehla a U Cihelny
- 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),
- Parc. č. 70 (špice pod ZŠ) – stížnost na nepořádek; prosíme
občany Droždína o udržování pořádku na této parcele, pozemek
není majetkem města, proto město neprovádí její úklid
- Stanoviště kontejnerů – upozorňujeme občany, že tato stanoviště
jsou pouze pro separovaný odpad, který lze uložit do kontejnerů,
ukládání jiného odpadu vedle kontejnerů je ZAKÁZÁNO!! – jedná
se o přestupek dle zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích.,
k odložení jiného odpadu slouží sběrové soboty nebo sběrové
dvory
- Stanoviště kontejnerů – požadavek na umístění cedulí ZÁKAZ
SKLÁDKY
- Křižovatka Gagarinova, U Cihelny, pplk. Sochora – na odbor
dopravy bude předán požadavek na vyznačení odbočovacích pruhů
na této křižovatce
- Plán investic na rok 2013 – KMČ předloží své požadavky na odbor
investic (příloha zápisu)
- Plán oprav na rok 2013 – KMČ předloží své požadavky na odbor
majetkoprávní (příloha zápisu)
- Odvodnění lokality nad ul. Na Kopci – zpracovává se studie,
navržen betonový žlab včetně zemního valu
- Černá skládka – v zatáčce nad zrcadlem na asfaltce k lesu
Požadavky hostů:
Ing. Dvořáková, p. Lupták (sdružení Stromeček)
- požádali o omezení konání zábav pouze do 22 – 23 hodiny (dodržování
nočního klidu), v blízkosti hřiště bydlí rodiny s malými dětmi a hlasitá
hudební produkce v pozdních nočních hodinách je ruší, případně
navrhují po uvedené hodině snížit hlasitost produkce, případně otočit
reproduktory směrem k budovám na hřišti a ne do volného prostoru
směrem k ul. Ke Stromkům, převzata stížnost
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- požadavek na vyznačení plné čáry na ul. U Cihelny od bývalého Fadra
až po konec obce; problém při odbočování do ul. Ke Stromkům a
k bytovkám, protože v uvedeném úseku dochází často k předjíždění
směrem na Bystrovany a také zvýšení rychlosti (bude předáno na odbor
dopravy)
Ing. Hloušková
- opakovaný požadavek na přechod na ul. Horní Úlehla – špatná
viditelnost vozidel i chodců z důvodu aut parkujících u chodníků
- zajíždění popelářského vozu k domům nad zastávkou H. Úlehla
směrem do Olomouce, aby nemusely být popelnice sváženy na
křižovatku ul. H. Úlehla, Na Kopci
p. Beck
- požadavek na vyznačení plné čáry na vozovce (začátek ul. H. Úlehla
v zatáčce u hospody U Šišků) – z důvodu parkování aut v blízkosti
zatáčky u hospody občas větší auta najíždějí na chodník a ohrožují
chodce
P. Pražák
- pojmenování asfaltky k lesu – ul. K Boru – tento návrh už byl uveden
v minulém zápise, bude zjištěn stav na magistrátu

Program a termín další schůze KMČ – 1. října 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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Statutární město Olomouc
Odbor majetkoprávní
Vladimíra Brázdová
Hynaisova 10
Olomouc
779 11

VÁŠ DOPIS / ZE DNE
SMOl/Maj/22/3848/2012/Br
6.8.2012

NAŠE ZNAČKA
5/2012

VYŘIZUJE/TELEFON
Filipcová / 724161732
Olomouc 6.9.2012

Věc: požadavky na údržbové akce v roce 2013

Vážená paní,
na základě Vašeho dopisu předkládáme požadavky na údržbové akce prováděné
odborem majetkoprávním v roce 2013 na území městské části Droždín..
S pozdravem

Ing. Marta Filipcová
pověřena vedením
KMČ č.2 - Droždín

Příloha: Tabulka požadavků (1 list)

POŽADAVKY NA ÚDRŽBU A OPRAVY PRO ROK 2013
(majetkoprávní odbor)
Název

Ulice

Vodní
plochy
Studny

Gagarinova – vodní
nádrž u hasičky
Jesenická

Termín
provedení
Červen (po
páření žab)
Duben květen

Příkopy

- Ul. U Cihelny od
bytovek směrem po
značku začátek obce
Příčné
- Podél polní cesty
odvodňovací p.č. 1298 (od kříže
žlaby
na ul. H. Úlehla
směrem k lesu

- Žlaby v ul.
Myslivecká,
Arnoldova,
Jesenická, Na
Příhonu, Na Kopci
Adamovka – Adamovka
drobný
vodní tok

V Olomouci 6.9.2012

Poznámka
Vyčistit sedimenty
Kontrola funkčnosti
– je využívána
rodinami s malými
dětmi (kojenecká
voda)
Vyčištění příkopu

- Pročištění příkopu
podél cesty,
odvádí zejména
na jaře vodu z polí
+ příčné žlábky
přes cestu
- Žlaby zanášené
kamením a
bahnem po
deštích

Nejlépe
před
vyčištěním
nádrže
u
hasičky

Zpevnění
a
vyčištění
břehu
v místech odkrytých
částí toku

Plán investic na rok 2013 – KMČ Droždín

Návrh plánu investic na rok 2013
KMČ č. 2 - Droždín
A/ realizace staveb
Plán investic roku 2013– požadavky KMČ Droždín
P.
č.
1.

2.

3.

4.

Název akce

Stav PD

Rozpočtové náklady na Komentář (případně příloha č.)
realizaci v tis. Kč vč.DPH
Adamovka –
Do konce
Na jaře roku 2011 proběhlo místní
propustek, rozhraní r. 2012
šetření v rámci havarijního stavu
pozemků p.č. 708 a bude
propustku se všemi příslušnými
642/3 + úprava
požádáno
orgány, vypracování PD v plánu
koryta
o stavební
investic na rok 2011. Vlastní
povolení.
realizace propustku měla být
rovněž provedena v roce 2012,
bylo zahrnuto v plánu investic. Na
realizaci trváme, opakované
stížnosti občanů bydlících u
koryta Adamovky s poškozeným
majetkem po deštích, havarijní
stav, podpora odboru vodního
hospodářství, dopravy a správce
toku Povodí Moravy.
Výcvikový areál
Zpracován Částečně zrealizováno
Plocha , která má sloužit jako
SDH a dětské hřiště, projekt
zázemí pro činnost a výcvik hasičů
- ul. Pplk.Sochora,
(SDH, 3 věkové skupiny-oddíly) je
E. Junkové
nedokončena. Požadujeme
realizaci:
- Dokončení zemních úprav
zájmové plochy, zatravnění a
osázení dřevinami
- Realizaci dřevěného přístřešku
s prodlouženou střechou nad
posezením pro matky
doprovázející děti na dětském
hřišti ( případně přístřešek +
pergolu dle projektu)
- Odstavnou – parkovací plochu
pro vozidlo hasičů
- Přechod pro chodce-děti
k zájmovému území
Pplk.. Sochora, U
2008 – ing. 600
PD zpracována (2008 - Ing.
Cihelny –
Doležal
Doležal), chybí PD na přechod.
vybudování
V případě vyhlášení dotačního
přechodu pro
programu lze požádat KÚOK o
chodce a
dotaci, žádost nutno předložit do
zpomalovacích
konce února 2012. Frekventovaná
ostrůvků v linii
ulice na příjezdu od Samotišek,
průjezdu Samotišky
v blízkosti dětského hřiště,
- Bystrovany
zvýšený pohyb dětí.
Přechod pro chodce nezpracov
Vybudování nového přechodu pro
– ul. Horní Úlehla a ána
chodce na uvedených ulicích.
U Cihelny
Jedná se o velmi frekventovanou
ulici na vjezdu do MČ od Bukovan
a na výjezdu směrem na
Bystrovany.
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P.
č.
5.

Název akce

Stav PD

Rekonstrukce
povrchu komunikace
Jesenická – Na
Příhonu

6.

Rozšíření ul. Na
Kopci

nezpracov
ána

7.

Odvodnění Droždín
– lokalita Na Kopci
vybudování
chodníku podél
komunikace E.
Junkové, Vítězství
(směrem k zastávce
autobusu č.11 směr
Samotišky)

studie

8.

9.

Společenské
centrum v areálu
MŠ Droždín

10. Vodní tok
Adamovka –
vybudování prahů
na horním toku od
vodní nádrže po
propustek na ul.
Jesenická
11. Ul. H. Úlehla

Rozpočtové náklady na Komentář (případně příloha č.)
realizaci v tis. Kč vč.DPH
340
Nezpevněná komunikace,
požadavek na živičný povrch,
odhad N proveden TSMO

Rozšíření části ulice pod zrcadlem,
odbagrování části svahu

1000

odvodnění lokality nacházející se
nad ul. Na Kopci
Jedná se o vybudování nového
chodníku v ul. Vítězství v její horní
části, k zastávce MHD, bus č.11 ve
směru do Samotišek. Tato ulice je
velmi frekventovaná, je využívaná
dětmi navštěvujícími ZŠ na
Sv.Kopečku a je i stěžejní pro
celou „horní“ část Droždína, ul. E.
Junkové s propojením na „dolní“
část obce. Předmětný úsek silnice,
kde je třeba chodník vybudovat, je
velmi nebezpečný, silnice úzká.
Zpracována studie, požadavek na
zpracování PD zadán do části B
plánu investic roku 2013

Nezpracov
ána,
požadavek
na PD

Nezpracov
ána

Studie OKR

Eliminace škod na majetku občanů
při prudkých deštích – navazující
akce na plánovanou rekonstrukci
propustku v ul. Jesenická –
podpora OKR, OŽP

Nezpracov
ána,
požadavek
na PD v r.
2012

není celistvá, pouze panely –
požadavek na živici
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B/ projektová příprava
Plán investic roku 2013 – požadavky KMČ Droždín
P. Název akce
Stav PD Rozpočtové náklady
Komentář (případně příloha č.)
na
zpracování
PD
v
tis.
č.
Kč vč.DPH
Vybudování nového přechodu pro
1. Přechod pro chodce nezpracov
– ul. Horní Úlehla a
U Cihelny

2.

vybudování
chodníku podél
komunikace E.
Junkové, Vítězství
(směrem k zastávce
autobusu č.11 směr
Samotišky)

3.

Odvodnění Droždín
– lokalita Na Kopci

4.

Droždín - koncepce
dopravy

5.

vybudování
společenského
centra na parc. č.
47/1,2,69 - areál MŠ
Droždín

ána

studie

380 (DUR)
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chodce na uvedených ulicích.
Jedná se o velmi frekventovanou
ulici na vjezdu do MČ od Bukovan
a na výjezdu směrem na
Bystrovany.
PD A REALIZACI AKCE. Jedná
se o vybudování nového chodníku
v ul. Vítězství v její horní části, k
zastávce MHD, bus č.11 ve směru
do Samotišek. Velmi
frekventovaná ulice je využívaná
dětmi navštěvujícími ZŠ na
Sv.Kopečku a je i stěžejní pro
celou „horní“ část Droždína, ul. E.
Junkové s propojením na „dolní“
část obce. Předmětný úsek silnice
je velmi nebezpečný, silnice úzká
a chodci jdoucí po vozovce jsou
jednak ohrožováni a současně ale
i nebezpeční vlastnímu
dopravnímu provozu. Uvedená
trasa je hojně využívána jako
zkratka ze Sv.Kopečka na
komunikaci do Bystrovan a provoz
pro chodce, maminky s dětmi a
občanů využívajících busu č. 11
směrem do Olomouce jsou v
ohrožení své bezpečnosti. Také
občané, zvláště děti, na ul.
Junkové trpí touto nadměrnou
dopravou v místech, kde by měla
být klidová oblast a buduje se
dětské hřiště.
Zpracování PD na základě
vypracované studie k odvodnění
lokality nacházející se nad ul. Na
Kopci
Zpracování „problémového
výkresu“ průtahu obcí: ul.
Gagarinova, Vítězství (k zastávce
MHD č. 11 směrem do Samotišek),
Pplk. Sochora, Horní Úlehla a U
Cihelny. Požadavek by zajišťoval
Odbor koncepce a rozvoje MmOl.
V roce 2009-10 zpracována studie
- OKR, je žádoucí v roce 2013
zpracovat DUR + případně DSP a
zajistit SP. Zpracování PD na
novou budovu společenského
centra – klubovny pro dobrovolné
spolky ( hasiči, ženy, matky s
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6.

dětmi, důchodci, zahrádkáři,
výtvarný kroužek apod. ), místnost
KMČ, v přízemí sál pro kulturní
společenské akce využívaný i pro
jiné aktivity - aerobik, jóga,
taneční, vystoupení, koncerty,
cvičení matek s dětmi a žen +
zázemí (kuchyňka, WC).
Využití sálu pro tělesnou výchovu
ZŠ i MŠ. Vzhledem k tomu, že
zde není vyhovující jídelna, mohla
by ZŠ a MŠ využívat objektu i
tímto způsobem. – příloha č. 1
není celistvá, pouze panely

Ul. H. Úlehla
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