Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 7. 10. 2013
Přítomni za KMČ: Filipcová, Prášil, Dudešková, Hainc,
Omluveni: Pelikán, Stejskal, Culek
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Oprava chodníku – v minulém zápise byli občané mylně informováni o opravě chodníku
mezi zastávkami MHD a ČSAD na ul. Gagarinova, byla opravena část chodníku na
opačné straně ulice. Částka 300 tis. Kč na opravy chodníků je pro rok 2013 vyčerpána.
- Jednosměrka v části ul. Aldova, H. Kvapilové – KMČ obdržela nesouhlas od občanů
z uvedených ulic. Odbor dopravy přislíbil jednání na místě, o navrženém termínu bude
KMČ informovat pana Ostrčila jako zástupce.
- Droždínské hody – v roce 2014 se budou konat v rámci obnovení této tradice jubilejní
20. Droždínské hody za účasti hlavních družiček a mládenců, kteří se hodů účastnili
v předchozích 20 letech. Pozvánky budou roznášeny již v termínu 22.-24.11.2013
- 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 na
minulém jednání schválila pronájem pozemku, se snížením ceny pronájmu nesouhlasila.
Na dnešním jednání bylo opětovně projednáno snížení pronájmu za účasti manželů
Šiškových, kde Šiškovi vysvětlili důvody své žádosti. KMČ potvrdila své původní
rozhodnutí.
- Pronájem pozemku – manželé Jurášovi žádají o pronájem pozemku parc. č. 46/2 (ul. E.
Junkové) k využití jako zázemí domu – KMČ souhlasí s pronájmem pozemku
- Pronájem pozemku – manželé Kirsbauovi žádají o pronájem části pozemku parc. č. 790
na ulici Vítězství za účelem zřízení parkovacího stání a vybudování a užívání schodiště
jako vstupu na pozemek – KMČ nesouhlasí s pronájmem pozemku. Na uvedené ulici
KMČ předkládá požadavek na vybudování chodníku z důvodu zajištění bezpečnosti
chodců – zvýšený pohyb dětí navštěvujících ZŠ na Sv. Kopečku. Pronájmem by byla
zmařena možnost navrhované investice.
- Prodej pozemku – Ing. Sedláček žádá o prodej části pozemku parc. č. 642/3 na ul.
Jesenická za účelem zřízení sjezdu k navazujícícmu pozemku parc č. 616 v jeho
vlastnictví – KMČ nesouhlasí s navrhovaným prodejem. Žadatel je vlastníkem
navazujícícho pozemku z druhé strany, ke kterému je přístup vozidlem zajištěn.
Vzhledem k výškovému převýšení parc. č. 616 se nám zřízení sjezdu jeví jako nereálné.
- Pronájmy a prodeje pozemků v k.ú. Droždín – KMČ je při žádosti o pronájem nebo
prodej pozemku v Droždíně žádána o vydání stanoviska ke konkrétní žádosti. Žádáme
občany, aby současně s podáním žádostí na Magistrátu města Olomouce o pronájem či
prodej pozemku v Droždíně informovali o této žádosti i KMČ a poskytli bližší informace,
které KMČ využije při vyjádření svého stanoviska.
- 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.
- Přesunutí zastávky MHD směr Bukovany na ul. Gagarinova – KMČ požádala
magistrát o prověření možnosti zrušení stávající zastávky MHD na ul. Gagarinova směr
Bukovany a využívání zastávky ARRIVA (dříve ČSAD). Zastávka je lépe umístěna pro
přecházení přijíždějících dětí z Bystrovan, při čekání dětí na autobus do Bukovan jsou
zde zase 2 lavičky. Na jednání magistrátu s DPMO a ARRIVOU se zúčastněné strany
dohodly, že přemístění zastávky není problém. KMČ opětovně projednala přemístění
zastávky a souhlasí s jejím přesunem a sloučením se zastávkou dopravce ARRIVA.
Přemístění zastávky bude provedeno nejpozději do poloviny listopadu 2013.
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Čištění rybníka u hasičky – vzhledem k počasí bylo přesunuto na jaro 2014
Veřejné osvětlení v ul. U Cihelny – KMČ požádala TSMO o prověření veřejného
osvětlení v uvedené ulici – ulice je tmavá, nedostatečně osvětlená
- Požadavek na nové VO – požadujeme vybudování VO u hasičky, ve večerních
hodinách je tam tma, není vidět na schody vedoucí od hasičky, nebezpečí úrazu.
- Požadavek na úklid kolem kontejnerů – opětovně upozorňujeme občany, aby ke
kontejnerům neodkládali tašky s odpadem. Uložením odpadu mimo kontejner se
vystavují postihu a pokutě.
- 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)
- Požadavek na ostříhání stromů u předzahrádky u MŠ Droždín
- Požadavek na opravu rohu chodníku na ul. Pplk. Sochora (u dětského hřiště) –
havarijní stav, nebezpečí úrazu
- Směrovka Droždín – požadavek na doplnění směrových ukazatelů u kruhového objezdu
u Peugeotu a v Samotiškách
- Adventní setkání – KMČ plánuje pro občany setkání s koledami u punče a čaje,
předběžný termín 4.12.2013 v 17:00 u školy, o konání akce budete předem informováni
Hosté:
Paní Kubalová:
- nesouhlasí s navrhovaným zrušením jednosměrky na ul. Gagarinova u obchodu, bude
pozvána jednání na místě, které přislíbil odbor dopravy pro posouzení navrhovaných
změn v dopravním značení v Droždíně
Další jednání KMČ Droždín se koná v pondělí 4.11.2013 v 18:00 v hasičské zbrojnici.
Zapsala: Ing. Filipcová
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