Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 3. 3. 2014
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, p. Stejskal
Omluveni: Bc. Dudešková, p. Pelikán,
Hosté: ing. Hainc, paní Bergmannová, pan Utíkal, paní Fečová
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Svoz bioodpadu – od 14.3. 2014 je zahájen pravidelný 14denní interval pro svoz
bioodpadu,
- Prodej nebo pronájem pozemku – pan Žáček žádá o prodej nebo pronájem části
pozemku parc. č. 743 na ul. Arnoldova za účelem vybudování zahrádky a parkovacího
stání. KMČ souhlasí pouze s pronájmem, a to pouze části pozemku, která navazuje na
nemovitost pana Žáčka
- Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví města – KMČ souhlasí
s bezúplatným převodem části pozemku parc. č. 1188 v k.ú. Droždín, jedná se o
majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Rekonstrukce silnice III/4432
Samotišky – Svatý Kopeček“ s Olomouckým krajem
- Parkování v ul. Jesenická - KMČ Droždín požádá odbor investic o vybudování
parkoviště pro chataře na ul. Jesenická na parc. č. 881,
- Nové prostory pro KMČ a detašované pracoviště – od 3.3.2014 probíhá jednání KMČ
v nových prostorách v MŠ Droždín, nachází se zde i detašované pracoviště MmOl.
- Využití prostor klubu seniorů – maminky s dětmi z Droždína žádají o možnost scházet
se v prostorách klubu seniorů – KMČ souhlasí s rozšířením možností využití uvedených
prostor, protože v Droždíně nejsou k dispozici jiné prostory, které by šlo využít k setkávání
a činnosti jiných spolků.
- Přerušení dodávky elektrické energie – dne 31.3.2014 od 7:30 do 15:30, zahrádky za
ul. Jesenická
- Územní plán – k veřejnému nahlédnutí je návrh vystaven od 3.3.2014 do 10.4.2014
v předsálí velkého zasedacího sálu MmOl, opakované veřejné projednání se uskuteční
dne 3.4.2014 v 16:00 ve velkém zasedacím sále
- Zpracování projektu „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“ – v rámci
tohoto projektu bude provedeno v Droždíně místní šetření a vytipována případná riziková
místa, šetření se zúčastní pan Prášil, jednání k projektu na MmOl proběhlo dne 3.3.2014
za účasti ing. Filipcové
- Opravy chodníků – proběhne ocenění chodníků vybraných k opravě
- Sběrová sobota – 24.5.2014, stanoviště u hasičské zbrojnice
- Požadavek na strojové čištění komunikací v týdnu před Droždínskými hody
- Požadavek na doplnění vybavení nových prostor KMČ – židle, stůl a světlo, rovněž je
nutné instalovat venkovní světlo s pohybovým čidlem před vchod do prostor KMČ
- Řešení požadavků z minulých zápisů:
Oprava vjezdu u domu paní Večeřové (ul. Horní Úlehla) – dle sdělení odboru dopravy
je sjezd (respektive konstrukce sjezdu) vždy majetkem vlastníka nemovitosti, který se
prostřednictvím tohoto sjezdu napojuje na místní komunikaci. Vlastník sjezdu nebo
nájezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení včetně propustku (vyhláška
104/1997 Sb., § 12, odst. 6). Z výše uvedených důvodů nemůže být oprava hrazena
z finančních prostředků odboru dopravy.
Oprava propadlé vozovky na ul. Gagarinova u zastávky (ing. Šiška) – požadavek
předán odborem dopravy na Správu silnic Olomouckého kraje jako vlastníka
komunikace. Dle sdělení SSOK je Droždín zařazen do plánu oprav v rámci běžné
údržby do 30.6.2014, oprava bude řešena dle možností a míry poškození.

- ŽÁDÁME MAJITELE PSŮ, ABY PŘI JEJICH VENČENÍ
NEZAPOMÍNALI NA ÚKLID PSÍCH EXKREMENTŮ PO SVÝCH
PSECH
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Požadavky hostů:
Ing. Hainc
- požadavek na úklid psích exkrementů na ul. E. Junkové
- z důvodu konání Droždínských hodů bude uzavřena ve dnech 19.4. od 18:00 do 20.4.
do 20:00 boční část ulice Gagarinova (od obchodu až po kříž u školy, odkud vychází
průvod)
- rozpadá se kříž na Rozdílech
Paní Bergmannová, paní Fečová, pan Utíkal
- požadavek na úklid psích exkrementů na ul. Na Kopci – navrhují osazení košů se sáčky
na psí exkrementy, dále požadují umístění informační cedule s textem „venčení psů
pouze na vodítku“ – k této žádosti se přidává i ZŠ Droždín
- sečení trávy podél plotů
Požadavek na opravu povrchu ulice – tento požadavek byl již v únoru předán na odbor
dopravy, bylo zde i místní šetření z magistrátu, dle sdělení magistrátu se účelové
komunikace opravují až jako poslední
Pan Utíkal
– požadavek na sečení trávy před domem paní Červinkové a Utíkalů – bude předáno na
TSMO
Termín další schůze KMČ – 7. dubna 2014 v 18:00, nově již v areálu MŠ Droždín
Plnění úkolů z minulého zasedání, Údržba a úklid obce, Informace z MmOl, Rozpočet 2014,
Požadavky hostů
Zapsala: Ing. Filipcová
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