Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 2. 2. 2015
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Pelikán, Ing. Hainc, p. Prášil, Bc. Dudešková
Omluveni: p. Culek, p. Stejskal
Hosté: p. Jokl, manž. Dvořákovi, p. Kudrna (chaty nad Droždínskou zatáčkou)
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00:
- Svoz bioodpadu – v zimním období proběhne svoz bioodpadu v měsíčním intervalu 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 únor svoz proběhne
6.2. a 20.2.2015
- Požadavek na mimořádný svoz TKO od chatařů ze stanoviště Jesenická
- Zimní údržba – stížnost na nedostatečnou zimní údržbu v horní části Droždína (ul. Jesenická, Na
Příhonu atd.) – bude napsána žádost o vyřešení problémů na TSMO a odbor dopravy.
- Sběrové soboty – v roce 2015 budou sběrové soboty v některých městských částech na jaře,
někde na podzim, v Droždíně je plánovaná sběrová sobota až na 7.11.2015. KMČ zašle vyjádření
k rozpisu sběrových sobot – nesouhlas se zrušením jarní sběrové soboty.
- Poplatek za komunální odpad – platba musí být provedena do konce května 2015, platbu lze
provést na detašovaném pracovišti magistrátu v areálu MŠ Droždín každou středu.
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- Prodej pozemku – manželé Fečovi žádají o prodej části pozemku parc. č. 543/3 o výměře 290 m
za účelem stavby garáže pro osobní automobil – KMČ nesouhlasí s prodejem. Uvedený pozemek
je v současné době pronajat jiné osobě.
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- Prodej pozemku – manželé Vesečtí žádají o prodej části pozemku parc. č. 515 o výměře 49 m za
účelem zázemí rodinného domu. – KMČ nesouhlasí s prodejem, navrhuje pouze pronájem
pozemku.
- Požadavek na opravu vývěsky KMČ – na ul. U Cihelny nejde otevřít vývěska, nelze dát klíč do
zámku
- Vandalismus – MPO a PČR bude požádána o zvýšený dohled v Droždíně, opětovný výskyt
žhářství (zapálen kontejner s papírem) a bylo poničeno zabezpečení přístupu do neobydleného
domu naproti školy
- Místní šetření – ing. Opletal z ul. Horní Úlehla požádal o místní šetření za účelem opravy
panelové cesty na téže ulici. Šetření proběhlo za účasti zástupců odboru dopravy a ing. Filipcové
za KMČ – panelová cesta není v majetku města, nejdříve je nutné dořešit vlastnické vztahy a
následně její případné úpravy v návaznosti na budoucí plánovanou výstavbu rodinných domů
v této lokalitě.
- Tříkrálová sbírka 2015 – organizátoři děkují všem dárcům, bylo vybráno 9 992,00 Kč. Současně
se omlouvají všem občanům, které nestihli z časových důvodů navštívit.
- Droždínské hody – organizátoři hodů zvou zájemce ochotné pomoci s jejich přípravou na schůzku
organizátorů dne 26.2.2015 v 17:00 u ZŠ Droždín
- Plesová sezóna – ples SK Droždín 14.2.2015, ples ČSŽ 21.3.2015, vše na sále u Šišků
- Webové stránky drozdin.eu – zájemci o zveřejnění akce na tomto webu mohou zaslat požadavek
ke zveřejnění na e-mail: minarik@suridesign.cz
Hosté:
p. Jokl, manž. Dvořákovi, p. Kudrna
- jejich chaty mají pouze evidenční čísla, vzhledem ke změně územního plánu (oblast, kde mají chaty,
už není v ÚP vedena jako rekreační, ale jako smíšená), by chtěli požádat o změnu čísel evidenčních
na čísla popisná – informace získají na magistrátu
- požadavek na napojení na kanalizaci – je nutné zjistit bližší podmínky, vyřešit majetkové vztahy
k pozemkům, přes které by byla kanalizace vedena
- požadavek na nové veřejné osvětlení nad Droždínskou zatáčkou směr Sv. Kopeček – bude řešeno
s TSMO
- požadavek na chodník a snížení rychlosti
Termín další schůze KMČ – 2. března 2015 v 18:00, v areálu MŠ Droždín
Zapsala: Ing. Filipcová

