KMČ č. 2 – Droždín

Zápis z jednání KMČ č. 2 ze dne 8.7.2013
Přítomni: Filipcová, Dudešková, Prášil, Stejskal, Pelikán, Hainc
Omluveni: Culek
Hosté: paní Čudová
Jednání zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici v Droždíně.
Opravy chodníků – v červenci budou opraveny chodníky na ul.
Gagarinova (od školy po zastávku MHD), Horní Úlehla (od zastávky
MHD směr Olomouc po konec Droždína) a překop na ul. Elišky Junkové
Úklid TSMO - požadavek na úklid chodníku od zastávky Droždínská
zatáčka směr Olomouc vedoucího pod most
- požadavek na úklid stanovišť kontejnerů
Cyklistické závody – dne 14.7. 2013 se koná CZECH CYCLING
TOUR, jehož trasa vede přes Droždín. Z tohoto důvodu bude po dobu
konání závodu úplně uzavřena ulice Horní Úlehla a Vítězství, přibližně
v čase 11:00 – 14:00, a rovněž silnice do Bukovan a na Svatý Kopeček.
Omezení se týkají i MHD.
- ve dnech 20. – 21.7.2013 se koná ME v silniční
cyklistice, trasa opět povede přes Horní Úlehla a ul. Vítězství, které
budou od 8:00 – 19:00 uzavřeny
Nábor dětí do SK Droždín – dne 23. 8. a 30.8.2013 v 17:00 proběhne
na hřišti SK Droždín nábor dětí ve věku 7 – 10 let do házenkářského
klubu.
Přerušení dodávky elektřiny – k provedení nezbytých prací na zařízení
distribuční soustavy bude dne 15.8.2013 od 7:30 do 17:00 přerušena
dodávka elektrické energie v části ul. Gagarinova a v ul. V Rynkách
Pronájem pozemku – pan Zelinka a paní Čejková žádají o pronájem
části parc. č. 354/1 za účelem užívání zeleninové zahrádky. Pozemek se
nachází u bytovek. KMČ s uvedenými pronájmy souhlasí.
Žádost o vybudování chodníku – Delta Invest žádá o vybudování
chodníku od lokality se stavebními parcelami JIH II (u Bukovan)
k propojení se starší zástavbou na ul. Horní Úlehla. KMČ zařadí tento
požadavek do plánu investic pro rok 2014, který bude zpracován
v průběhu září.
Oslava založení SDH Droždín – 31.8.2013 proběhne v Droždíně oslava
120. let založení SDH Droždín s tímto programem – slavnostní průvod
Droždínem, odhalení pomníku a kladení věnců, netradiční soutěže
jednotek SDH, atrakce pro děti, hudební produkce na hřišti, prohlídka
hasičské zbrojnice. Akce se koná za každého počasí.
Jednosměrka Aldova – H. Kvapilové – občané uvedených ulic
nesouhlasí s návrhem KMČ na vybudování jednosměrky. Jednosměrka
byla navržena z důvodu bezpečnosti a zvýšeného pohybu dětí hrajících
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si na komunikaci v uvedených ulicích a z důvodu zamítnutí dřívějšího
požadavku KMČ na umístění dopravního zrcadla na výjezdu z ul. H.
Kvapilové směrem do ulice A. Janouška a V Kukle. KMČ nově navrhuje
jednosměrku na příjezdu od ul. A. Janouška (od Kokešového) po ul. H
Kvapilové (po Ostrčilovi). Jedná se o návrh, který bude opětovně
projednán na schůzi 2.9.2013.
Soustředění FBC Droždín – ve dnech 15. – 19.7.2013 proběhne
v Droždíně soustředění dětí z FBC Droždín, v ulicích bude zvýšený
pohyb cizích dětí a mládeže
Droždínské hody – v roce 2014 se budou konat jubilejní 20. Droždínské
hody, organizátoři hodů plánují slavnostní průvod za účasti všech
hlavních družiček a mládenců, kteří se za posledních 20 let hodů
zúčastnili. Prosíme všechny družičky a mládence, aby kontaktovali pana
Rostislava Haince na mailu rostislav.hainc@gmail.com
Další jednání KMČ se uskuteční 2.9.2013, srpnové jednání je zrušeno
z důvodu dovolených. Děkujeme za pochopení.
Požadavky hostů:
Paní Čudová – oznámila povolení kácení stromů u svého domu (ul.
Jesenická), úpravu stromů na parcele města provede odbor životního
prostředí na podzim
- informovala o střílení po kočkách, při dalším střílení již vše oznámí
na policii
zapsala: Filipcová

