
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 10 / 2022 20. 10. 2022 / 16:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Bc. Ing. Rostislav Hainc, Vladimír Prášil, Pavel Helekal, Martina Hejlová Hollarová, Mgr.
Jana Šišková, Dagmar Lenertová, Ing. Roman Šimek, Mgr. Gabriela Lochmanová

Hosté: -

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

1. schválení programu
2. kontrola požadavků z minulých zápisů
3. projednávané záležitosti
4. vyjádření komise k žádostem od odborů MMOL
5. nové požadavky
6. došlá pošta/došlá elektronická pošta
7. obecné informace
Usnesení:

Komise městské části projednala a schválila program jednání.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Jednání KMČ se nezúčastnili zástupci MPO ani PČR.

03 Vystoupení hostů

Na jednání nebyl přítomen žádný host.

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu
Umístění kontejneru pro chataře - Vyřešené
Kontrola seče a údržba sadu - V realizaci
Černá skládka - Předáno
Prověření stavu zahájení ukládání elektrických sítí do země v MČ Droždín - Vyřešené
Požadavek na pročištění ulice Na Kopci - Předáno
Čištění chodníků - Předáno
Starší požadavky
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Prověření vjezdů na pozemky - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Požadavek na obnovu značení ulic - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Požadavek na dopuštění a provzdušnění vody v rybníku - Vyřešené
Zápis č. 5/2022 ze dne 02. 05. 2022: Požadavek na dokončení úprav terénu kolem dětského hřiště a chodníku -
Vyřešené
Zápis č. 6/2022 ze dne 13. 06. 2022: Prověření ořezu stromů v ulic U Kříže - Vyřešené
Zápis č. 6/2022 ze dne 13. 06. 2022: Stav mostu u Bystrovan - Vyřešené
Zápis č. 6/2022 ze dne 13. 06. 2022: Oprava komunikace u kanálu - Vyřešené
Zápis č. 6/2022 ze dne 13. 06. 2022: Požadavek na pročištění kanálů a vpustí - Vyřešené
Zápis č. 6/2022 ze dne 13. 06. 2022: Odstranění sběrného místa pro chataře v ulici Jesenická - Vyřešené
Zápis č. 7/2022 ze dne 11. 07. 2022: Požadavek na místní šetření - V realizaci



Zápis č. 7/2022 ze dne 11. 07. 2022: Místní rozhlas - Vyřešené
Zápis č. 7/2022 ze dne 11. 07. 2022: Aktuální mapa - Vyřešené
Zápis č. 7/2022 ze dne 11. 07. 2022: Informace k pronajatým pozemkům ve vlastnictví SMOl - Vyřešené

05 Projednávané záležitosti

1. Výzva ohleduplnosti - připomenutí občanům dodržování ohleduplnosti při parkování vozidel na místech
veřejných zejména s ohledem na nutnost projetí vozidel záchranného systému a TSMO - návrh pro novu KMČ.
2. Studny - oprava - požadavek na kontrolu a opravu veřejných studní. 
3. Turečkova ul. - sečení trávy - opětovné předání na seč trávy v ul. Turečkova, dle požadavku nebyla
provedena seč celé ulice.
4. Křižovatka ulic Gagarinova, U cihelny, pplk. Sochora - obyvatelé si  dlouhodobě stěžují na problém s
výjezdem zejména z ul. Gagarinova Aldova a Hany Kvapilové a chodci na nemožnost přejití.
5. Chodník Gagarinova - proběhla oprava části chodníku v ulici
6. Prvky na dětské hřiště - řešený další postup, byla nainstalovány nové cvičící prvky pro mladistvé a dospělé. 
7. Termíny akcí - požadavek na předání termínů akcí od spolků v Droždíně pro novou KMČ
8. Opravená komunikace K Boru - došlo k opravě I. etapy účelové komunikace
9. Zrcadlo natočení Gagarinova/Horní Úlehla
10. Instalace zrcadla - řešená instalace nového zrcadla v ul. Myslivecká
11. Horní Úlehla - veřejné projednání proběhne po novém roce po ustanovení nové komise.
12. Deinstalace starého rozhlasu - stále probíhá odstraňování starého rozhlasu, sloupy a a dráty, které patří ke
starému rozhlasu budou postupně v Drožídně odstraněny. 
13. Rozbitý kanál v ulici V Rynkách - v části ulice se nachází rozbitý kanál, KMČ předá k místnímu šetření na
MMOl. 
14. Vzrostlá tůje V Rynkách - problém s dodávkou elektřiny do rodiného domu, řešeno s TSMO.
15. Zimní výbava - v nejbližších dnech budou dodány nádoby na posyp po MČ Droždín. 

05.1 Došlá pošta/došlá elektronická pošta

1. Prosba o možný dohled MPO u křižovatky pplk. Sochora v ranní a odpolední špičce po dobu objízdné trasy
Olomou c- Šternberk přes Droždín. MPO sdělila, že nemá zákonné oprávnění na regulaci dopravy. 
2. Zimní údržba v období 2022-2022-schválení údržby cesty k lesu z ul. H. Úlehla, údržby konce komunikace
pod hřištěm v ul. D. Úlehla, ul. Akátova, neschválení údržby ul. Jesenická směrem Na Příhon z důvodu
nevhodnohé stavebně technického stavu komunikace - povrch je tvořen pouze vrstvou zhutněného recyklátu. 
3. Zaslání plánu prací na měsíc říjen TSMO.
4. Poděkování náměstkyně primátora pí E. Kolářové předsedůma  členům KMČ za práci v uplynulém volebním
období. 
5. Zaslání fotografie od manželů Kubáčkových ul. E Junkové po projetí čistícího vozu. 
6. Seznámení se změnami v provozu MHD od 10. 10. 2022 - výluka tramvají Nové Sady. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Komise neobdržela žádné žádosti od odborů MMOl ke schválení.

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin. 
ZávěrPředseda KMČ zhodnotil práci komise za volební období 2018 - 2022, poděkoval všem kolegům z komise
za dosavadní práci a službu občanům v KMČ Droždín. 
Příští jednání: v listopadu jednání KMČ neproběhne z důvodou zrušení stávajících KMČ. Po jmenování nových
složení KMČ budou jednání od prosince 2022. 



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 10 / 2022

Datum schválení zápisu: 03. 11. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Zapsal/a:
Bc. Ing. Rostislav Hainc

Ověřil/a:
Mgr. Jana Šišková


