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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 7. 4. 2014   

 
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, p. Stejskal, Bc. Dudešková, p. Pelikán 
Omluveni: p. Culek, 
Hosté: ing. Hainc, p. Konečný, p. Spáčil, pí Vychodilová, pí Kafková, pí Němečková 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00:  
- Pronájem pozemku – paní Vesecká žádá pronájem části pozemku parc. č. 354/1 

o výměře 54 m2 u bytovek za účelem zřízení a užívání zahrady s možností umístění 
oplocení. KMČ souhlasí s pronájmem 

- Pronájem pozemku – manželé Březinovi žádají o pronájem části pozemku parc. č. 335/1 
o výměře 33 m2 v blízkosti ul. U Cihelny za účelem rozšíření předmětu nájmu s možností 
vybudování okrasné zídky (prodloužení stávající), nyní mají uzavřenu nájemní smlouvu za 
účelem užívání předzahrádky. KMČ souhlasí s pronájmem pozemku, ale nesouhlasí 
s vybudováním zídky, ulička je úzká a vybudováním zídky by došlo k jejímu zúžení a 
omezení průjezdu a možnosti parkování majitelů domů v této uličce. 
- Demolice objektu bývalé vodárny p ři ul. Ture čkova  – objekt vodárny je v havarijním 

stavu, odbor majetkoprávní navrhuje demolici budovy – KMČ souhlasí s demolicí 
- Nový člen KMČ – pan Jindřich Culek byl Radou města Olomouce schválen za člena 

KMČ Droždín  
- Schůzka s MPO  – dne 16.4.2014 v 17:00 proběhne tradiční setkání zástupců KMČ 

Droždín, Sv. Kopeček, Lošov a Radíkov s MPO na Sv. Kopečku 
- Opravy chodník ů – celková částka na opravu chodníků je stanovena na 300 tis. Kč, na 

MmOl bude předán požadavek na opravu těchto chodníků: 
- chodník na ul. Pplk. Sochora (podél plotu Zedníkových po ul. Gagarinova), 
předpokládaná cena 178 tis. Kč 
- ul. Jesenická – úprava poklopu a vpusti, předpokládaná cena 11 tis. Kč 
- křižovatka ul. Gagarinova, U Cihelny, Pplk. Sochora – průchod u zábradlí na ul. H. 
Kvapilové, předpokládaná cena 10 tis. Kč 
- zbývající částka bude rozdělena po provedení oprav 
- Sběrová sobota – 24.5.2014, stanoviště u hasičské zbrojnice 
- Dětský den – KMČ Drožídn schválila příspěvek na Dětský den ve výši 5000,- Kč na 

nákup materiálu a cen pro děti, 
- Opravy p řekopaných vjezd ů po rekonstrukci ul . H. Kvapilové –  oprava vjezdů po 

vedení mezi sloupy veřejného osvětlení proběhne do konce I. pololetí tohoto roku, budou 
se doplňovat chybějící žulové kostky a živice. 
- Urgence nát ěru zábradlí na k řižovatce ul. Gagarinova, U Cihelny, pplk.. Sochora a 

sloup ů rozhlasu – tento požadavek byl předán na magistrát v září 2013, natření bylo 
přislíbeno, prosíme o okamžitou realizaci 
- Požadavek na vy čišt ění příčného žlabu – ucpaný příčný žlab na výjezdu z ul. Na Kopci 

na ul. Horní Úlehla (předáno na TSMO) 
- Požadavek na dopln ění vybavení nových prostor KM Č – stůl a světlo, rovněž je nutné 

instalovat venkovní světlo s pohybovým čidlem před vchod do prostor KMČ 
- Vrácení klí čů od hasi čské zbrojnice –  pan Petr Spáčil převzal klíče od hasičské 

zbrojnice a bývalé místnosti KMČ  

- ŽÁDÁME MAJITELE PS Ů, ABY PŘI JEJICH VENČENÍ 
NEZAPOMÍNALI NA ÚKLID PSÍCH EXKREMENT Ů PO SVÝCH 
PSECH  
 
Požadavky host ů: 
Paní Fečová  
- předala za občany ulic Horní Úlehla a Na Kopci dopis na odbor životního prostředí o 
znečišťování ulic Droždína psími exkrementy s požadavkem na instalaci odpadkových 
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košů, o umístění cedule přikazující venčení psů na vodítku a sečení trávy podél cesty 
v ulici Na Kopci 
Ing. Hainc 
- FBC Droždín pořádá 11. dubna 2014 tradiční sběr odpadků v Droždíně, sraz zájemců 
v 16:00 u obchodu, Gagarinova ul.  
- Droždínské hody - 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), organizátoři prosí občany, aby si přeparkovali svá vozidla;  
- Droždínské hody - v průvodu bude hrát hudba Příkazanka, u školy bude kolotoč, stánky 
s občerstvením. V den konání hodů možná nepojede bus č. 11 s odjezdem v 16:21 směr 
hlavní nádraží. Organizátoři děkují všem občanům za pomoc (finanční, pečení atd.) a 
současně se omlouvají za případné komplikace 
- divadlo Romeo a Julie – představení bude v sobotu 26.4.2017 od 17:00 na sále U 
Šišků, cena vstupenky 60,- Kč, předprodej vstupenek od 14.4 do 22.4 v obchodě U Skalů 
- požadavek na nátěry sloupů rozhlasu 
- dotaz na sečení trávy před Droždínskými hody – předáno na TSMO 
- dotaz na hlášení v jiné dny než ve středu – v řešení 
- dotaz, jestli bude KMČ podávat nějakou připomínku či námitku k projednávanému 
územnímu plánu – KMČ nebude podávat připomínky  
Petr Spáčil (SDH Droždín)  
- Dne 11.5.2014 se koná v Droždíně na dětském hřišti na ul. Pplk. Sochora okrsková 
soutěž hasičů, soutěže se zúčastní 7 družstev 
Paní Kafková, paní N ěmečková  
– požadavek na rozšíření VO na ul. Jesenická (doplnění nových sloupů) – požadavek je 
již řešen s TSMO 
Paní Hubáčková  
– požadavek na ořez stromů u rybníka 

 
 

Termín další sch ůze KMČ – 5. května 2014 v 18:00, nov ě již v areálu MŠ Droždín 

Plnění úkolů z minulého zasedání, Údržba a úklid obce, Informace z MmOl, Rozpočet 2014, 
Požadavky hostů  

 

Zapsala: Ing. Filipcová                                                                                                 


