Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 2. 6. 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:
- Uzavření detašovaného pracoviště – z důvodu nemoci bude ve dne 4.6 a 11.6.
pracoviště zavřeno
- Prodej pozemku – pan Ostrčil žádá o prodej pozemků parc. č. 276 o výměře 2534 m2 a
parc. č. 275 o výměře 39 m2 za účelem výstavby rodinného domu - KMČ nesouhlasí
s prodejem, pozemek parc. č. 276 je jediným přístupem na sousední parcely, v případě
prodeje by došlo k omezení vlastnických práv majitelů sousedních pozemků
- Prodej pozemku – pan Pražák žádá o prodej části pozemku parc. č. 501 o výměře 204
m2, případně o směnu uvedené části pozemku za parc. č. 1259/3 o výměře 49 m2 v jeho
vlastnictví za účelem úklidu černé skládky a následnému využití k zemědělským účelům KMČ nesouhlasí s prodejem a navržená směna se vzhledem k uvedeným výměrám jeví
jako nepřiměřená
- Pronájem pozemku – pan Červinka žádá o pronájem pozemku parc. č. 441/1 o výměře
2024 m2 za účelem veřejného využití (vybudování dětského hřiště, minigolfu, prolézaček
atd.). Jedná se o pozemek pod hřištěm SK Droždín, na kterém jsou vzrostlé stromy a
panelová příjezdová cesta k hřišti – o pronájmu pozemku zatím nebylo rozhodnuto, KMČ
požádá žadatele o doložení bližších informací (zachování stromů, cesty, předložení
návrhu projektu atd.), rozhodnutí odloženo na další schůzi KMČ
- Úklid Droždína – stížnost na nedostatečný úklid na ul. Junkova a v horní části Droždína,
v současné době pracovník z Droždína vypomáhá i na Sv. Kopečku, bude řešeno s
TSMO
- Setkání u pomníku I. sv. války – dne 15.6.2014 proběhne pietní akt s výstavkou, čas
bude upřesněn na plakátech
- Divadelní představení – 15.6.2014 od 18:00 se koná na sále U Šišků divadelní
představení „Romeo a Julie“
- Opravy chodníků – v měsíci červnu bude provedena oprava 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 cca 100 tis. Kč bude rozdělena po provedení oprav
- Změna termínu schůze KMČ v měsíci červenci – červencová schůze KMČ proběhne
z důvodu dovolených již 30.6.2014 oproti původně plánovanému termínu 7.července 2014
- Ořez stromů – požadavek na ořez stromů na ul. H. Kvapilové, požadavek bude předán
na TSMO, je nutné počkat na konec vegetačního období
- FBC Droždín – pozvánka na tradiční florbalový turnaj mužů a žen, sobota 14.6.2014 na
hřišti SK Droždín
- Pozvánka na tradiční turnaj (volejbal, fotbal)- sobota 21.6.2014 na hřišti SK Droždín
- ŽÁDÁME MAJITELE PSŮ, ABY PŘI JEJICH VENČENÍ NEZAPOMÍNALI NA ÚKLID
PSÍCH EXKREMENTŮ PO SVÝCH PSECH

Termín další schůze KMČ – 30. června 2014 v 18:00, v areálu MŠ Droždín
Zapsala: Ing. Filipcová
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