Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 5. 11. 2012
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Pelikán, p. Prášil, Bc.
Dudešková
Hosté: p. Nešpor
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Opravy chodníků – v měsíci říjnu byla dokončena oprava chodníku
v ul. U Cihelny
- Sběrová sobota proběhne 10.11.2012, stanoviště u hasičky, ul.
Gagarinova
- Svoz bioodpadu v zimním období – do 21.12. 2012 platí 14denní
interval svozu bioodpadu, v lednu – březnu svoz pouze 1x za měsíc,
od 15.3.2012 začíná opět 14denní interval. Interval svozu
komunálního odpadu zůstává 14denní po celý rok. (viz příloha zápisu)
- Pronájem pozemku – Hipocentrum Fortel o.s. žádá pronájem části
pozemku č. 276 na ul. Turečkova za účelem pastviny pro koně – KMČ
obdržela doplňující informace. Souhlasíme s pronájmem pozemku za
podmínek, že sdružení bude udržovat čistotu v městské části, při
znečištění veřejných prostranství koňmi zajistí jejich úklid, koně se
nebudou pohybovat po chodnících a v zimním období nebudou ničit
lyžařské běžecké stopy. Žádáme o zapracování těchto podmínek do
smlouvy o pronájmu, v případě jejich nedodržení budeme požadovat
ukončení pronájmu.
- Prodej, příp. pronájem pozemku – paní Axmanová žádá o prodej
nebo pronájem části pozemku parc. č. 502 o výměře 72 m2 poblíž ul.
H. Úlehla za účelem rozšíření zahrady – KMČ nesouhlasí s prodejem
ani pronájmem, jedná se o polní cestu a její zúžení není žádoucí
- Prodej pozemku – paní Konečná žádá o prodej části pozemku parc.
č. 291/12 o výměře 14 m2 za účelem stavby nového plotu a zarovnání
se sousedním plotem – KMČ s prodejem souhlasí
- Pronájem pozemku – paní Mgr. Samuelová žádá o pronájem části
pozemku parc. č. 218 o výměře 21 m2 na ul. H. Kvapilové za účelem
zřízení a užívání parkovacího stání. – KMČ nesouhlasí
s navrhovaným pronájmem, zatrubnění toku Adamovky je v tomto
místě provedeno z bet. skruží bez příruby a bez zaspárování
(provedeno v akci „Z“). Pro vybudování podkladu pro parkovací stání
chybí rovněž dostatečné krytí bet. skruží. Celkově stávající stav
zatrubnění neumožňuje bez další stavební úpravy tento záměr
provést.
- Chodník na ul. H. Kvapilové 1 a na ul. A. Janouška 5 – poničen při
skládání materiálu v souvislosti s probíhající investiční akcí v ul. H.
Kvapilové, bude nahlášeno do zápis z kontrolního dne 6.11.2012
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- Vánoční strom – požadavek na dokoupení vánočního osvětlení
- Stanoviště kontejnerů Vítězství – požadavek na opravu palisád
- Pronájem kotelny/garáže v MŠ Droždín – požadavek na uzavření
smlouvy o pronájmu s vlastníkem ZŠ Kopeček – uskladnění nářadí a
pracovních pomůcek pro pracovníka TSMO vykonávajícího úklid
v městské části Droždín
- Změna v MHD, linka č. 15 – současný spoj s odjezdem v 7:06 ze
zastávky Droždín (u ZŠ) bude jezdit dříve o 2 minuty, tedy nově
v 7:04 s platností od 1.12.2012
- Provedena oprava části cesty v ul. Jesenická
- Katastrální mapa k.ú. Droždín – požadavek na zajištění aktuální
mapy našeho katastru (elektronická verze i tištěná k vyvěšení na
pracovišti magistrátu v Droždíně)
Požadavky hostů:
p. Nešpor
- opětovný dotaz na opravu asfaltky k lesu, stav cesty se stále zhoršuje –
situace bude prvotně řešena na majetkoprávním odboru, protože část
asfaltky se nachází na soukromých pozemcích
- opětovný dotaz na pojmenování této asfaltky – ulice K Boru
Program a termín další schůze KMČ – 3. prosince 2012 v 17:00:
Plnění úkolů z minulého zasedání, údržba a úklid obce, informace
z MmOl, požadavky hostů,
Zapsala: Ing. Filipcová
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