Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 6. 10. 2014
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, Bc. Dudešková, p. Pelikán, Ing. Hainc, p. Culek,
p. Stejskal
Omluveni: Bc. Dudešková, p. Pelikán,
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00:
- Prodej pozemku – pan Záhumenský žádá o prodej části pozemku parc. č. 393/3 o
výměře 400 m2 za účelem výstavby 2 rodinných domů (ul. Dolní Úlehla) - KMČ nesouhlasí
s prodejem, pozemek se nachází nad svahem, který tvoří nestabilní podloží, stavbou by
mohlo dojít k jeho narušení a sesuvu do lokality U Rybníčku, ve které bude realizována
výstavba nových rodinných domů
- Prodloužení pronájmu pozemku – statutární město Olomouc má uzavřenu nájemní
smlouvu za účelem zřízení a užívání parkoviště U Ovčačky na části pozemku č. 1331/1,
k datu 31.12.2015 končí pronájem pozemku. Parkoviště je určeno pro parkování osobních
automobilů (návštěvníci Sv. Kopečka a ZOO) – KMČ navrhuje prodloužení doby
pronájmu, plocha je využívána i složkami IZS
- Podzimní sběrová sobota se nekoná
- Volby do zastupitelstva města Olomouce – konají se ve dnech 10. -11.10.2014 ve
volební místnosti v ZŠ Droždín
- Uzavírky silnic: v termínu od 13.10. do 4.11.2014 budou uzavřeny komunikace na ul.
Lipenská (mezi křižovatkami Rolsberská a Pavelkova) a na ul. Velkomoravská (mezi
křižovatkami s ulicemi Brněnská a Roosveltova), stavební práce budou prováděny za
úplné uzavírky komunikací, která se netýká MHD. Případné změny v provozu MHD a
jednotlivých zastávek budou vyvěšeny na označnících zastávek.
- Nová webová stránka www.drozdin.eu – na těchto stránkách budou informace o naší
městské části, konaných akcích apod., informace ke zveřejnění mohou občané a místní
spolky zasílat na e-mail: drozdin.eu@gamil.com,
- Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská besídka – tato společná akce KMČ a SDH
Droždín je plánována na 4.12.2014 od 17 hodin u ZŠ Droždín
- Nákup ohřívačů čaje - z důvodu opětovného konání akce Rozsvícení vánočního stromu
a Mikulášská besídka žádáme nákup 1 - 2 ks o objemu 10l, akce se bude opakovat
i v následujících letech
- Kytice k pomníkům – budou zakoupeny 2 kytice k pomníkům (státní svátek 28.10.)
- Výskyt lišky – o výskytu lišky byly informovány příslušné orgány, které zařídí odchyt
- Požadavek na opravu kapličky na „Staré cestě“ na Sv. Kopeček – bude zaslána
písemná žádost na odbor vnějších vztahů, oddělení kultury.
- Svoz bioodpoadu – v pravidelných 14denních intervalech bude svoz probíhat do
20.12.2014, potom v měsíčním intervalu 17.1.2015, 14.2.2015 a 14.3.2015. Od 14.3.2015
bude opět zahájen pravidelný 14denní interval svozu bioodpadu.
- Požadavek na ořez stromů na ul. Aldova (stanoviště kontejnerů), u rybníka (u pomníku),
u kříže nad školou, u zahrádky u MŠ Droždín a křovin kolem chodníku na ul. U Cihelny
(od Pižanowských kolem Trunečků)
- 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
Termín další schůze KMČ – 3. listopadu 2014 v 18:00, v areálu MŠ Droždín
Zapsala: Ing. Filipcová
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