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Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 3. 11. 2014  

 
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová,  Bc. Dudešková, p. Pelikán, Ing. Hainc, p. Culek, 
p. Stejskal 
Omluveni: p. Prášil 
Hosté: p. König 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00:  

- Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská besídka – srdečně zveme občany 
Droždína na tuto společnou akci KMČ a SDH Droždín, která se koná dne 
4.12.2014 od 17 hodin u ZŠ Droždín 

- 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,  

- Zastupitelstvo města Olomouce – ustavující zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva se koná dne 10.11.2014 v 9:00 v zasedacím sále magistrátu na ul. 
Hynaisova 

- Změna v MHD – na základě požadavku ZŠ Svatý Kopeček bude linka č. 11 
s odjezdem v časech 12.20, 13.05 a 13.55 hod ze zastávky Svatý Kopeček, 
bazilika v pracovní dny zajíždět do Droždína, tato změna platí od 14.12.2014 

- ZŠ Droždín navrhuje při příštích volbách přesunout volební místnost ze ZŠ do 
místnosti Klubu seniorů, konání voleb v ZŠ omezuje v daný den výuku školy – 
návrh bude projednán se všemi dotčenými stranami 

- Požadavek na úklid chodníku na ul. Vítězství, silnice kolem školy a u zastávky na 
ul. Gagarinova – napadané mokré listí 

- Svoz bioodpadu – 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. 

- Tříkrálová sbírka 2015 – organizátoři této sbírky hledají dobrovolníky z řad 
dospělých jako doprovod dětí při konání sbírky, zájemci se mohou hlásit u pana 
Rostislava Haince na tel. 723644458 do 10.12.2014 

- FBC Droždín zve ve dnech 22.-23.11.2014 na turnaj 4 kategorií, více informací na 
webu FBC Droždín 

 
Hosté: 
p. König 
- propadlá vozovka naproti jeho domu na ul. Horní Úlehla 
- upozornil na loňský problém s odklízením sněhu na chodnících traktorem s pluhem, 
pokud se bude takto uklízet i letos, poškodí se nové chodníky 
- požadavek na opravu chodníku na ul. Horní Úlehla – požadavek bude řešen 
v příštím roce 

 
Termín další schůze KMČ – 1. prosince 2014 v 18:00, v areálu MŠ Droždín 

Zapsala: Ing. Filipcová                                                                                                 
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