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Zápis z jednání KM Č č. 2 Droždín ze dne 5. 5. 2014   

 
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, p. Stejskal, p. Pelikán, ing. Hainc  
Omluveni: p. Culek, Bc. Dudešková 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00:  
- Kytice k pomník ům – objednány 3 kytice k oslavě státního svátku Den vítězství, 

současně objednány květiny k osazení pomníku I. sv. války 
- Ořez suchých v ětví – požadavek na ořez suchých větví u pomníku na ul. 

Gagarinova 14, nebezpečí zranění kolemjdoucích  
- Poplatek za komunální odpad – poplatek je nutné uhradit do 31. května 2014. 

Poplatek lze uhradit vždy ve středu na detašovaném pracovišti magistrátu 
v Droždíně v areálu vedle MŠ. Ve dnech 14., 21. a 28. května bude detašované 
pracoviště otevřeno až do 17,45 hod.  
- Výměna radaru  – z důvodu neustálé poruchovosti bude radar ve směru od 

Bukovan vyměněn za nový, cena cca 63 000,- Kč. 
- Prodej pozemku – paní Petra Hubáčková žádá opětovně o prodej pozemku č. 7 o 

výměře 244 m2, tento pozemek má již v nájmu, rodina ho užívá od r. 1956 jako 
zahradu, pozemek je oplocen - KMČ nesouhlasí s prodejem, jedná se o pozemek 
ve středu Droždína 

- Nový člen KMČ – ing. Rostislav Hainc byl Radou města Olomouce schválen za 
člena KMČ Droždín  
- Okrsková sout ěž hasi čů – koná se dne 11.5.2014 od 9:15 na dětském hřišti na 

ul. Ppkl. Sochora, směr Samotišky, soutěže se zúčastní 7 družstev 
- Čištění rybníka – požadavek na čistění rybníka byl z roku 2013 přesunut na 

letošní rok, KMČ požaduje vyčistit celý rybník 
- Setkání u pomníku I. sv. války  – ing. Hainc informoval o plánovaném setkání 

s pietním aktem a výstavkou, předpokládaný termín 15.6.2014 
- Rozšíření počtu výv ěsek u zastávky MHD na ul. Gagarinova  – dotaz bude 

předán na MmOl 
- Výměna dopravní zna čky – požadavek na výměnu dopravní značky Dej přednost 

v jízdě na výjezdu z ul. Dolní Úlehla na ul. Horní Úlehla 
- Kurz 1. pomoci  – pořádá FBC Droždín dne 15.5. 2014 od 17 hod. na hřišti SK 

Droždín pro klub seniorů a další zájemce z řad občanů, v případě nepříznivého 
počasí v klubovně FBC Droždín naproti vchodu do ZŠ Droždín 
- Opravy chodník ů – celková částka na opravu chodníků je stanovena na 300 tis. 

Kč, na MmOl – odbor dopravy byl v dubnu předán požadavek na opravu chodníků, 
do plánu oprav v měsíci květnu zatím nezařazeno: 
- 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 
- Dopravní zna čení – opětovný požadavek na vyznačení jízdních pruhů na 

křižovatce ul. Gagarinova, Pplk. Sochora a U Cihelny, bude předáno na odbor 
dopravy 
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- Divadelní p ředstavení –  náhradní termín hry Romeo a Julie bude v neděli 
15.6.2014 od 19:00 na sále hostince U Šišků, pořadatelé se omlouvají za zrušené 
představení z důvodu náhlého onemocnění hlavní představitelky 
- Změna termínu sch ůze KMČ v měsíci červenci – červencová schůze KMČ 

proběhne z důvodu dovolených již 30.6.2014 oproti původně plánovanému 
termínu 7.července 2014 
- Oprava st řešních oken – požadavek na opravu 2 střešních oken nad místností 

KMČ v areálu Droždín 
- Droždínské hody –  organizátoři Droždínských hodů děkují všem za účast, za 

finanční a jinou podporu.  
- Zvýšený výskyt toulavých ko ček – požadavek na jejich odchyt 
- FBC Droždín cup d ětí a mládeže – tradiční florbalový turnaj se koná v neděli 

18.5.2014 od 13:30 na hřišti SK Droždín (kategorie elévové, mladší a staší žáci), 
další turnaj 7.6.2014 – kategorie muži, ženy 
- Dny otev řených dve ří FBC Droždín – každé pondělí a středu od 16:00 do 20:30 

na hřišti SK Droždín, pro všechny věkové kategorie 
- ŽÁDÁME MAJITELE PS Ů, ABY PŘI JEJICH VENČENÍ NEZAPOMÍNALI NA 

ÚKLID PSÍCH EXKREMENTŮ PO SVÝCH PSECH  
 

 
Termín další sch ůze KMČ – 2. června 2014 v 18:00, v areálu MŠ Droždín 

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

 

Zapsala: Ing. Filipcová                                                                                                 


