Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 2. 12. 2013
Přítomni za KMČ: Filipcová, Prášil, Dudešková, Pelikán, Stejskal,
Hosté: ing. Šiška, pí Zdražilová, pan Zdražil, pí Mádrová, ing. Sedláček, Bc. Hainc
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
-

-

-

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
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.
Nový web – od ledna 2014 bude spuštěn nový web městské části Droždín
Adventní setkání – KMČ Droždín ve spolupráci s SDH Droždín pořádá dne 6.12.
v 16:30 rozsvícení vánočního stromu v Droždíně u školy, zveme srdečně všechny
občany, drobné občerstvení a punč zajištěny
Noví členové KMČ – KMČ Droždín na svém jednání v dubnu 2013 navrhla
v souladu se Statutem KMČ,bod 3, nové členy KMČ, Bc. Rostislava Haince a
pana Jindřicha Culka (společný návrh KMČ a SDH Droždín). Rada města na
svém zasedání dne 25.10.2013 neschválila nově navrhované členy KMČ Droždín.
Členové KMČ Droždín nesouhlasí s rozhodnutím RMO. Navržení občané
Droždína byli ochotni věnovat svůj volný čas naší městské části, přispět k jejímu
udržování a zvelebování. Současný počet pěti členů (= minimum členů stanovené
Statutem) je vzhledem k velikosti naší městské části a k porovnání s ostatními
městskými částmi nedostatečný. Droždín řeší dlouhodobě tento nedostatečný
počet členů KMČ, proto je zarážející, že ve chvíli, kdy byly konečně nalezeny
osoby ochotné obětovat svůj volný čas Droždínu a jeho občanům, nebyl návrh
KMČ Droždín na rozšíření počtu členů přijat.
Termíny jednání v roce 2014: 6. ledna, 10. února (posun o týden z důvodu
jarních prázdnin), 3. března, 7. dubna, 5. května, 2. června. Termíny pro druhé
pololetí budou zveřejněny později.
Představení novým prostor pro KMČ, knihovnu a klub seniorů v areálu MŠ
Droždín – proběhne dne 9.12.2013 ve 14:00 za účasti náměstkyně primátora
Mgr. Evy Machové, občané jsou srdečně zváni.

Požadavky hostů:
Ing. Sedláček, paní Mádrová (ul. Jesenická)
- Požádal KMČ Droždín o změnu rozhodnutí e září 2013, týkající se prodeje parc. č.
642/3. KMČ zamítla prodej pozemku. Ing. Sedláček vysvětlil KMČ své důvody a
dohodu s paní Mádrovou ohledně zajištění přístupu k její nemovitosti, která sousedí
s uvedeným pozemkem. KMČ revokuje své usnesení a souhlasí s prodejem
pozemku. Změna usnesení KMČ bude předáno na MmOl a ověří, jestli už nebylo
o předmětném pozemku rozhodováno v RMO.
Ing. Šiška (ul. Gagarinova)
- Stížnost na nečinnost KMČ a magistrátu týkající se jeho požadavku – v blízkosti
zastávky MHD směrem do města je u poklopu kanalizace propadlá vozovka, stěžuje
si na rámus při jízdě přes poklop, rámus ho ruší a související otřesy mu ničí dům;
v případě neprovedení nápravy podá trestní oznámení – KMČ předala jeho
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požadavek na odbor dopravy začátkem února 2013, dle sdělení z odboru byl
požadavek vyřešen, byl proveden zástřik kolem poklopu, dle ing. Šišky je řešení
nedostatečné a nevyřešilo jeho problémy
- stížnost na přesun zastávky MHD směr Bukovany směrem k jeho domu, noční
rozjezdy autobusů ho ruší
Paní Zdražilová, pan Zdražil (ul. A.Janouška)
- stížnost na pejskaře, před jejich domem se neustále nachází psí exkrementy, které
majitelé psů neuklízí, požaduje úklid a vyhlášení místním rozhlasem
Pan Alimi (ul. Vítězství) – požadavek zaslán mailem
- Požadavek na dopravní opatření v ul. Vítezství – retardéry, snížení rychlosti –
nebezpečné pro děti, nelze zde přejít z důvodu vysoké rychlosti a množství
projíždějících aut – bude projednáno s odborem dopravy
Pan Šrámek (ul. Horní Úlehla) - požadavek zaslán mailem
- společně s paní Fottrovou žádá o prodej pozemku č. 496/2 na uvedené ulici. KMČ
vzala žádost na vědomí, o této věci bude rozhodovat až na základě žádosti MmOl
o stanovisko KMČ k tomuto prodeji.
Bc. Hainc
- Informoval KMČ o zaslání dopisu na vedení města, ve kterém vyjadřuje svůj
nesouhlas s rozhodnutím RMO – neschválení za člena KMČ Droždín; předmětný
dopis obdržela i KMČ Droždín
Další jednání KMČ Droždín se koná v pondělí 6.1.2014 v 18:00 v hasičské zbrojnici.

Členové KMČ Droždín přejí všem občanům Droždína
příjemnou vánoční pohodu a v novém roce 2014
hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
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