Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 2. 9. 2013
Přítomni za KMČ: Filipcová, Prášil, Dudešková, Stejskal, Hainc, Culek
Omluveni: Pelikán
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Opravy chodníků – v průběhu září bude opravena část chodníku mezi zastávkami MHD
a ČSAD na ul. Gagarinova (orient. cena 148 tis. Kč),
- Využití bytu v MŠ Droždín – proběhlo výběrové řízení na provedení sanačních prací,
stěhování by mělo proběhnout do konce roku 2013
- Jednosměrka v části ul. Aldova, H. Kvapilové – požadavek bude předán k vyjádření
na odbor dopravy, (návrh na vybudování jednosměrky na příjezdu od ul. A. Janouška (od
Kokešů) po ul. H Kvapilové (po Ostrčilovi).
- Požadavek na značku „Obytná zóna“ na ulice Aldova, H. Kvapilové, D. Úlehla a E.
Junkové)
- Požadavek na značku „zákaz stání“ v ulici Ke Stromkům (pravá strana při vjezdu do
ulice) a v ulici H. Kvapilové (pravá strana od křižovatky s ulicí A. Janouška) – při
parkování vozidel po obou stranách je ulice neprůjezdná pro vozidla integrovaného
záchranného systému
- Požadavek na zrušení jednosměrky na ul. Gagarinova
- Požadavek na nátěr zábradlí na křižovatce ul. Gagarinova, U Cihelny, pplk..
Sochora a stožárů místního rozhlasu – ul. Pplk. Sochora, U Cihelny, Arnoldova,
Myslivecká, Gagarinova, H. Úlehla
- Nové kontejnery – požadavek na doplnění stanoviště Aldova o novou červenou
popelnici na nápojové kartony. Prosíme o vyvrtání děr do červené popelnice ve spodní
části, po odcizení jsou používány na přípravu kvasu.
- Čištění ul. Myslivecká – požadavek na strojové čištění této ulice vedoucí k chatám směr
Sv. Kopeček při současných deštích je drobný štěrk z horní části ulice splavován do
odtokových žlabů, které se tak ucpávají
- Zákaz skládky – požadavek na umístění cedule na všechna stanoviště kontejnerů
v Droždíně (Aldova, Vítězství, Gagarinova, H. Úlehla, U Cihelny - bytovky)
- Droždínské hody – v roce 2014 se budou konat v rámci obnovení této tradice jubilejní
20. Droždínské hody. Organizátoři hodů plánují slavnostní průvod za účasti všech
hlavních družiček a mládenců, kteří se hodů účastnili v předchozích 20 letech. Prosíme
všechny družičky a mládence, aby kontaktovali Rostislava Haince na mailu
rostislav.hainc@gmail.com
- Sběrová sobota – připomínáme občanům, že podzimní sběrová sobota se nebude
konat, v případě změny vás budeme včas informovat. K dispozici jsou sběrové dvory
v Hodolanech v ulici Chelčického, v Neředíně (za hřbitovem)
- MPO – požadavek na průběžný dohled u školy v době začátku a konce vyučování a při
večerních společenských akcích v době jejich ukončení
- Zastávky MHD – požadavek na umytí zastřešení zastávek
- Parc. č. 70 (špice pod ZŠ) – jednání o převod tohoto pozemku z ŘSD na statutární
město Olomouc nejsou stále ukončena, proto nelze zajistit její údržbu
- Hlášení místního rozhlasu – KMČ hledá zájemce, nejlépe důchodce, který bude
zajišťovat hlášení místního rozhlasu mimo úřední hodiny detašovaného pracoviště
magistrátu, zájemci vhoďte kontakt do schránky na hasičce
- Místní rozhlas – špatná slyšitelnost na ul. Akátová
- Ul. Akátová – návrh na zpevnění cestičky spojující ul. D. Úlehla s u. U Cihelny
- FBC Droždín zve své příznivce na domácí mistrovská utkání – rozpis ve vývěsce na ul.
Gagarinova
- Výstavba bytů na ul. Gagarinova – dle informací z Policie ČR se nebude jednat o
sociální bydlení
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Plán investic 2014 – probíhá příprava plánu investic na rok 2014, po jeho vypracování
bude zveřejněn ve vývěskách
Pronájem pozemku – ing. Šiška (ul. V Rynkách) žádá o pronájem, případně prodej části
parc. č. 1510 při ulici v Rynkách za účelem užívání zahrady u domu. Současně žádá
z důvodu sníženého využití této parcely o snížení ceny pronájmu o 25 %. KMČ souhlasí
s pronájmem pozemku, ale nesouhlasí se snížením ceny, protože pozemek je již delší
dobu využíván bez souhlasu vlastníka.
Požadavek na opravu chodníku – paní Sekaninová (ul. Vítězství) požádala o opravu
chodníku před svým domem, chodník bude zahrnut do evidence chodníků určených
k opravě, pro rok 2013 je již částka na opravy chodníků vyčerpána

Zapsala: Ing. Filipcová
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