
Komise místní části č. 2 – Droždín 
 

 

Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 5. 1. 2015  
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Pelikán, Ing. Hainc, p. Culek, p. Stejskal, p. Prášil 
Omluveni: Bc. Dudešková 
 
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00:  

- 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 

- Svoz bioodpadu – v zimním období proběhne svoz bioodpadu v měsíčním intervalu 
16.1.2015, 13.2.2015 a 13.3.2015. Od 13.3.2015 bude opět zahájen pravidelný 14denní 
interval svozu bioodpadu. 

- Svoz TKO – v zimním období zůstává pravidelný 14denní interval, v měsíci lednu svoz 
proběhne 9.1. a 23.1.2015 

- Prodej pozemku – pan Cízler žádá o prodej pozemku parc. č. 603 o výměře 183 m2 
(tento pozemek má již v pronájmu) a části pozemku parc. č. 578 o výměře 31 m2 – KMČ 
souhlasí pouze s pachtem části pozemku parc. č. 578 na základě původní žádosti 
žadatele. Vzhledem k tomu, že tato část pozemku byla užívána již dříve bez souhlasu 
vlastníka, navrhujeme požadovat nájemné i za předchozí roky užívání. S odprodejem 
parc. č. 603 nesouhlasíme, na tuto parcelu navazuje chodníček na ul. Vítezství a 
stanoviště kontejnerů na téže ulici a z doložených map není jisté, jestli nejsou vybudovány 
částečně i parc. č. 603. 

- Prodej/nájem pozemku – manželé Ondrovi žádají o prodej/nájem pozemku parc. č. 
456/2 o výměře 65 m2 za účelem užívání zahrady. – KMČ souhlasí s nájmem pozemku. 

- Výpůjčka pozemku – SDH Droždín žádá o výpůjčku části pozemků parc. č. 1255/2 o 
výměře 1716 m2 a parc. č. 1256/3 o výměře 565 m2 (část dětského hřiště na ul. Junkova) 
za účelem zřízení a užívání tréninkového hřiště se zázemím. – KMČ souhlasí s výpůjčkou 
za podmínky, že SDH Drždín bude provádět pravidelnou údržbu těchto pozemků a 
pozemky zůstanou i nadále přístupné veřejnosti pro volnočasové aktivity. 

- Zimní údržba – stížnost na nedostatečnou zimní údržbu v horní části Droždína (ul. 
Jesenická, Na Příhonu atd.), na ul. Dolní Úlehla neodklizen sníh z chodníků – bude 
řešeno s TSMO, případně s odborem dopravy 

- Kanalizační řád stokové sítě – magistrát města schválil tento řád s platností do 
31.12.2024 

- Změna názvů zastávek MHD – KMČ navrhuje upravit názvy zastávek MHD v Droždíně 
na Droždín - U Cihelny, Droždín – škola a Droždín – Horní Úlehla z důvodu snadnější 
orientace pro návštěvníky Droždína.  

- Nátěr zábradlí – požadavek na natření zábradlí u schodků z ul. Na Kopci na ul. Vítězství 

- Nové VO – požadavek na vybudování nového VO u hasičské zbrojnice 

- Kamerový systém – návrh na umístění kamerového systému u hasičky, budou zjištěny 
podmínky k jeho zakoupení a následné instalaci  

- Kácení křovin v lokalitě U Rybníčku – bude ověřeno povolení ke kácení křovin ve 
svahu  

- Tříkrálová sbírka 2015 – koná se ve dnech 10. – 11.1.2015, budou chodit 2 skupiny 

- Výroční schůze SDH Droždín – za KMČ se zúčastní pan Prášil nebo Ing. Hainc 

- Plesová sezóna – bude v Droždíně zahájena plesem FBC Droždín dne 16.1.2015, ples 
SDH Droždín dne 31.1.2015, ples SK Droždín 14.2.2015, vše na sále u Šišků  

- Termíny jednání KMČ v roce 2015: 5. ledna, 2. února, 2. března, 13. dubna, 4. května, 
1. června, 13. července, srpen volno z důvodu dovolených, 7. září, 5. října, 2. listopadu a 
7. prosince 

 
Termín další schůze KMČ – 2. února 2015 v 18:00, v areálu MŠ Droždín 

Zapsala: Ing. Filipcová                                                 

 
 


