Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 3. 6. 2013
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, Bc. Dudešková, p. Stejskal, Bc. Hainc, p. Pelikán
Omluveni: p. Culek
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Opravy chodníků – v průběhu května předán požadavek na opravu chodníku na ul.
Gagarinova od ZŠ po konec zastávky (orient. cena 158 tis. Kč), chodník na ul. H. Úlehla
od zastávky směr Olomouc směrem k Bukovanům po č. 49 (orient. cena 68 tis. Kč),
překop na ul. E. Junkové (orient. cena 15 tis. Kč)
- Využití bytu v MŠ Droždín – stále v řešení
- Jednosměrka v ul. Aldova, H. Kvapilové, obytná zóna – požadavek bude předán
k vyjádření na odbor dopravy, (návrh na vybudování jednosměrky v uvedených ulicích,
příjezd do ul. H. Kvapilové by byl přes ulici Aldova, případně kombinace se značkou
„Obytná zóna“, návrh na tuto značku i do ulic D. Úlehla a E. Junkové)
- Nové kontejnery – stanoviště Aldova bylo doplněno o nový kontejner na plast a na
papír, stanoviště Horní Úlehla o kontejner na plast
- Schůzka s MPO na Sv. Kopečku – proběhla za účasti KMČ Droždín (Bc. Dudešková),
Sv. Kopeček, Radíkov a Lošov – za Droždín řešena otázka parkování – MPO napomíná
špatně parkující řidiče, při opakovaném přestupku bude přistoupeno k sankcím
- Den dětí – dne 9.6. od 14 hod. se uskuteční na hřišti SK Droždín Dětský den
- Turnaj 22.6.2013 – na hřišti SK Droždín se koná tradiční turnaj ve fotbale a volejbale
- Čištění ul. Myslivecká – požadavek na strojové čištění této ulice, při současných
deštích je drobný štěrk z horní části ulice splavován do odtokových žlabů, které se tak
ucpávají
- Ucpané Kanály Gagarinova, Horní Úlehla – požadavek na vyčištění
- Zastávka MHD na ul. Gagarinova směr Bukovany – návrh na zrušení této zastávky a
společné používání zastávky ČSAD i pro linku č. 15, je na přehlednějším místě, jsou tam
lavičky pro čekající děti - bude konzultováno s MmOl a ZŠ Droždín
- Nové webové stránky Droždína – KMČ schvaluje vytvoření nového webu, na kterém
budou informace o dění v Droždíně, činnostech místních spolků, historii atd., cena za
vytvoření 5000,- Kč; údržba cca 100,- Kč/měsíc – bude hrazeno z rozpočtu KMČ
- Pamětní deska Zedníkovi – bude instalována zpět před dům na ul. Gagarinova č. 16,
instalaci zařídí SDH Droždín, hrazeno bude z rozpočtu KMČ, orientační cena 7000,- Kč
- Hasičská soutěž v Radíkově – KMČ Radíkov zve dne 15.6. od 11:00 do 16:30 na
hasičskou soutěž s mezinárodní účastí
- Studie „Svatý Kopeček – odtokové poměry v horní části Adamovky“ – předmětem
studie je posouzení vhodnosti umístění poldru na parcele č. 556/20 v k.ú. Sv. Kopeček –
KMČ k zpracování této studii podala informaci o problémech způsobených v minulosti
přívalovými dešti (zatopení sklepů, studen)
- Dětské hřiště – KMČ obdržela odpověď k zaslanému dopisu ke Koncepci dětských hřišť
– požadavek na dokončení dětského hřiště v Droždíně (prvky pro starší děti) bude
předložen Radě města na konci roku 2013 ke schválení
- Značka „Dej přednost“ na ul. Dolní Úlehla – značka na výjezdu na ul. Horní Úlehla
chybí, požadavek na instalaci nové
- Další schůze KMČ posunuta o týden na 8.7.2013 v 18:00 z důvodu dovolených
- Křovinořez předán panu Mikelovi
- Postřik chodníků – z důvodu nepříznivého počasí byl odložen

Zapsala: Ing. Filipcová
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