Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 30. 6. 2014
(termín přesunut ze 7.7.2014)
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, Bc. Dudešková, p. Pelikán, Ing. Hainc
Omluveni: p. Culek, p. Stejskal
Hosté: p. Červinka
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00:
- 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 – pan Červinka
představil svůj záměr, přítomní se dohodli, že žadatel upraví svou stávající žádost,
KMČ prozatím o této žádosti nebude rozhodovat
- Opravy chodníků – v měsíci červnu bude provedena oprava těchto chodníků:
- bude dokončena oprava chodníku na ul. Pplk. Sochora od přechodu vč. vjezdu
na ul. Gagarinova 1 (Zedníkovi)
- Odečet vody – ve dnech 1.7. – 11.7. bude probíhat odečet stavu vodoměrů,
pokud nebudou občané doma, mají zanechat stav vodoměru na viditelném místě
- Úklid ul. Na Kopci – požadavek na úklid u schodů
- Ul. Horní Úlehla – rozbitá panelová cesta
- Dětské hřiště na ul. E. Junkové – stížnost maminek, že zde není vybudován
přístřešek chránící přes sluncem, nejsou zde ani vzrostlé stromy, které by poskytly
stín
- Zahrádka před školkou – parc. č. 48, v současné době není využívána,
požadavek na odstranění plotu, náletových křovin, osazení lavečkami (2 ks)
- Po kontrole kanalizace došlo k propadu u kanalizačního poklopu na ul. H.
Kvapilové (před Spáčilovým) – bude předáno na MmOl.
- Stížnosti občanů na sečení trávy, příp. řezání dřeva v ranních hodinách
a o nedělích – žádáme občany, aby byly tolerantní ke svým sousedům a
spoluobčanům, respektovali jejich právo na odpočinek a omezili tyto rušné
činnosti v uvedených dnech a hodinách
- Schůze KMČ – schůze v měsíci srpnu je z důvodu dovolených zrušena
Termín další schůze KMČ – 1. září 2014 v 18:00, v areálu MŠ Droždín
Zapsala: Ing. Filipcová
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