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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 4. 11. 2013  

 
Přítomni za KMČ: Filipcová, Prášil, Dudešková, Hainc, Pelikán, Stejskal, Culek 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.  
 
- Přemístění zastávky MHD  – zastávka směr Bukovany na ul. Gagarinova byla 

k datu 6.11.2013 přemístěna a sloučena se zastávkou dopravce ARRIVA cca 50 
m níže 

- Tašky na t říděný odpad  – distribuce tašek proběhne dne 26.11.2013 od 15:30 
do 19:00, tašky budou do domácností roznášek pracovníci, kteří na sobě budou 
mít tričko s logem třídění odpadu, tašky obdrží pouze domácnosti, netýká se sídel 
firem a provozoven, více informací na www.jaksetociodpady.cz.  

- Mimo řádný svoz bioodpadu  – v pátek dne 15.11.2013 proběhne mimořádný 
svoz bioodpadu, biopopelnice určené k vývozu přistavte na obvyklá místa 

- Poslední svoz bioodpadu v roce 2013 – proběhne dne 20.12.2013, následně 
bude v zimním období probíhat 1x měsíčně v termínech 17.1., 14.2. a 14.3.2014 

- Přerušení dodávky el. energie  – dne 18.11. a 25.11. bude v době od 7:30 do 
15:30 přerušena dodávka el. energie v následujících ulicích: část ulice Jesenická, 
Na Příhonu, Samoty, chatová a zahrádkářská osada 

- 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 

- Pronájmy a prodeje pozemk ů 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.  

- Předání opravených chodník ů – opravené chodníky zkontroluje a převezme za 
KMČ pan Stejskal 

- Nový web –  od ledna 2014 bude spuštěn nový web městské části Droždín 
- Změna termínu Adventního setkání – termín přesunut na 6.12.2013 od 16:30 u 

školy, součástí akce bude Mikulášská nadílka pořádaná SDH Droždín (viz 
samostatné plakátky ve vývěskách). Srdečně zveme všechny občany a děti na 
setkání u rozsvíceného stromečku s koledami, u punče a čaje,  

Další jednání KMČ Droždín se koná v pondělí 2.12.2013 v 18:00 v hasičské zbrojnici. 

 

Zapsala: Ing. Filipcová                                                                                                 


