Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 1. 10. 2012
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Pelikán, p. Prášil, Bc.
Dudešková
Hosté: p. Hainc R., p. Hutečka, p. Horniak, p. Nešpor, p. König
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Opravy chodníků – v měsíci září byla reklamována oprava chodníku
na ul. U Cihelny, nebyl opraven celý – dokončení předláždění slíbeno
v říjnu
- 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
- Odvodnění lokality nad ul. Na Kopci – místní šetření za účasti pana
Stejskala
- Pronájem části pozemku – MVDr. Hainc žádá o bezplatný pronájem
části parc. č. 50/2, ul. E. Junkové, roky seče, udržuje – KMČ
s pronájmem souhlasí
- Pronájem pozemku – Hipocentrum Fortel o.s. žádá pronájem části
pozemku č. 276 na ul. Turečkova za účelem pastviny pro koně – KMČ
nesouhlasí s pronájmem uvedeného pozemku, protože neznáme
bližší podmínky smlouvy o pronájmu (délka, povinnosti nájemce atd.),
na pozemku se rovněž nachází vodárenský objekt, nevíme, jestli je
nutné dodržet ochranné pásmo vodního zdroje, jak je zajištěn přístup
na sousední pozemek parc. č. 221/44, v případě, že MmOl poskytne
bližší informace, projednáme znovu a případně naše stanovisko
přehodnotíme
- Koncepce vodního hospodářství města Olomouce – probíhá
realizace této zakázky, v této souvislosti se MmOl obrací na občany
s výzvou, aby v případě, že se v jejich okolí nacházejí místa
zaplavovaná při přívalových deštích (pozemky, sklepy atd.), aby
poskytli tyto informace na adresu voda@olomouc.eu, případně na
MmOl, odbor koncepce a rozvoje, kontaktní osoba Ing. Jiří Polcr,
nejpozději do 30.11.2012 (viz příloha zápisu)
- Sběrová sobota proběhne 10.11.2012, stanoviště u hasičky, ul.
Gagarinova
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- Chodník na ul. H. Kvapilové 1 – poničen při skládání materiálu
v souvislosti s probíhající investiční akcí v dolní části, bude nahlášeno
na MmOl
- VO na ul. Vítězství – nesvítí v horní části ulice na vjezdu do Droždína
od Sv. Kopečka
- Propadlá vozovka na ul. H. Kvapilové (u Spáčilů) – bude
reklamováno, způsobeno výstavbou kanalizace v minulých letech
Požadavky hostů:
p. Hainc
- u školy chybí kontejner na bílé sklo
- vznesl dotaz na možnost umístění kolotočů při Droždínských hodech
2013 – návrh dětské hřiště nebo parkoviště pod hřištěm SK, požadavek
na zajištění přístupu k elektřině
- urguje proplacení příspěvku ve výši 10 tis. Kč na mantinely slíbené
KMČ v lednu
- Pozvánka na florbalové turnaje 4.11. a 11.11.2012 od 8:00 v hale ZŠ
ve Velké Bystřici, nyní má florbalový klub cca 150 členů
p. Horniak
- pojmenování asfaltky k lesu – ul. K Boru – bylo na magistrátu
urgováno, bude ověřen současný stav
- dotaz na opravu asfaltky k lesu – bude opětovně žádáno na začátku
roku 2013
p. Hutečka
- informace o konání místního šetření dne 2.10.2012 v 15:00 k propustku
na ul. Na Kopci,
p. König
- utržený hydrant u zastávky MHD na ul. Horní Úlehla, způsobeno při
hašení požáru v létě, informace předána Veolii, která to neřeší
Program a termín další schůze KMČ – 5. listopadu 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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