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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 4. 2. 2013   

 
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, p. Pelikán, Bc. Dudešková, p. Stejskal 
Hosté: p. König, p. Pražák, p. Nešpor, pí Burgetová 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  
 
- Rozpočet KMČ na rok 2013  – v roce 2013 máme k dispozici částku 150 tis. K č  

Rozdělení příspěvků místním organizacím a na místní akce: 
� Věnce k pomníkům a výsadba kytek u pomníku    2 tis. Kč 
� Oslava Dne matek        4 tis. Kč 
� Dětský karneval        3 tis. Kč 
� Den dětí         3 tis. Kč 
� Na činnost SK Droždín       7 tis. Kč 
� Droždínské hody        7 tis. Kč 
� Na činnost SDH Droždín       7 tis. Kč 
� Oslava 120 let založení SDH Droždín     5 tis. Kč 
� Na činnost FBC Droždín        7 tis. Kč 
� Rozdělení zbývající částky bude provedeno v průběhu roku 2013         105 tis. Kč 

- Sběrová sobota – dle plánu proběhne dne 27.4.2013, !!upozor ňujeme ob čany, že 
dle sd ělení magistrátu se z finan čních d ůvodů neplánuje konání podzimních  
sběrových sobot, proto doporu čujeme ob čanům využít v maximální mí ře 
jarní termín  !!  

- Reklamace rekonstrukce ul. H. Kvapilové  – na MmOl zaslána fotodokumentace ke 
špatnému odtoku vody u zpomalovacího nájezdu, dle stanoviska zhotovitele bude 
opraveno, jakmile bude příznivější počasí 

- Pronájem pozemku – pí Vytopilová (ul. Vítězství) žádá o pronájem části pozemku č. 90 
při ul. Vítězství za účelem užívání již vybudovaného parkovacího stání – KMČ 
s pronájmem nesouhlasí z důvodu zamezení přístupu k sousedním parcelám a zbytku 
parc. č. 90 (5 členů PROTI) 

- Prodej pozemku  – manželé Císařovi (ul. U Cihelny) žádají o prodej pozemku č. 243 o 
výměře 5, který je využíván jako vstup k navazujícím nemovitostem – KMČ souhlasí 
s prodejem (5 členů PRO) 

- Výkup pozemku – žádost pí Šípkové a p. de la Renotiére-Kriegsfelda o výkup parc. č. 
297 z jejich vlastnictví do vlastnictví města (cesta kolem bytovek na ul. Dolní Úlehla) – 
KMČ souhlasí s výkupem předmětného pozemku (3 členové PRO, 2 PROTI) – k výkupu 
pozemku velká diskuze - vysoká cena, není nutné pozemek vykupovat, finanční 
prostředky na výkup mohou být v Droždíně proinvestovány jiným způsobem, vhodnější 
by byla směna 

- Územní plán – veřejné projednání návrhu se koná dne 5.3.2013 v 16:30, návrh vystaven 
k veřejnému nahlédnutí do 12.3.2013 v budově magistrátu na Hynaisově ulici (viz 
pozvánka jako příloha zápisu) 

- Oprava VO – požadavek na opravu VO na ul. Vítězství na sjezdu z komunikace ze Sv. 
Kopečka do Samotišek, nesvítí VO na ul. Akátová, blikající světlo v ul. Ke Stromkům 

- Nové VO – ul. Myslivecká 
- Byt v MŠ Droždín – obnovena jednání k jeho využití na knihovnu a místnost pro schůze 

KMČ, provedeno místní šetření za účasti náměstků Mgr. Machové a RNDr. Šnevajse, 
přítomní byli pronájmu bytu k uvedeným účelům nakloněni  

- Háječek u k říže za ul . U Kříže – zjištěno nepovolené kácení, nahlášeno Policii ČR 
- Radar u Bukovan – nefunguje, požadavek na opravu 
- Pozvánka na besedu manželů Černých –„Čína – skvosty říše středu“ v restauraci U 

Macků na Sv. Kopečku dne 13. 2. 2013 v 15:00 
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- Jednání na odboru dopravy – ing. Filipcová předala na odbor dopravy následující 
požadavky na opravy a změnu dopravního značení:  
1. Gagarinova, H. Úlehla – propad vozovky u zastávek MHD 
2. Asfaltka k lesu – oprava výtluků 
3. Instalace svodidel na sjezdu na ul. Vítězství od Sv. Kopečka 
4. Křižovatka ul. Gagarinova, Vítězství, Horní Úlehla – zákaz stání na ul. Horní Úlehla 

od domu číslo popisné 11 po hranici křižovatky 
5. Křižovatka ul. Gagarinova, Pplk. Sochora, U Cihelny – vyznačení středové plné čáry 

a odbočovacího pruhu na ul. Gagarinova 
6. Ul. Horní Úlehla – umístění dopravní značky „zákaz stání“ od zastávky MHD směr do 

Olomouce po křižovatku s ul. Na Kopci 
- Oprava zápisu – v zápisu z jednání KMČ dne 7.1.2013 je uveden člen komise pan 

Stejskal jako přítomný, i když se uvedeného jednání z pracovních důvodů nezúčastnil 
                           

Požadavky host ů: 
p. König  
- stížnost na zimní údržbu chodníků, která je prováděna velkým traktorem a dochází tak 
k ničení chodníků, na jejichž opravu bude nutné na jaře vynaložit velké finanční 
prostředky  
- propad vozovky na zastávce MHD Horní Úlehla směr Bukovany (po plynofikaci) 
p. Nešpor 
- opětovný dotaz na pojmenování asfaltky k lesu – zaslána mu mailem informace 
z MmOl, dle které tato asfaltka není ulicí a nelze ji tudíž pojmenovat  
- opětovný dotaz na opravu výtluků na asfaltce k lesu – ing. Filipcová se tento týden 
zúčastní jednání na odboru dopravy, kde bude řešena i tato otázka 
pí Burgetová 
- stížnost na zimní údržbu, neuklízí se ulička spojující ul. Myslivecká a ul. Jesenická 
- požadavek na nové VO v uvedené uličce 

Program a termín další sch ůze KMČ – 4. března 2013 v 18:00:  

Plnění úkolů z minulého zasedání, Údržba a úklid obce, Informace z MmOl, Čerpání 
rozpočtu 2012, Požadavky hostů  

Zapsala: Ing. Filipcová                                                                                                 


