
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 1 / 2023 04. 01. 2023 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Bc. Ing. Rostislav Hainc, Vladimír Prášil, Pavel Helekal, Martina Hejlová Hollarová, Ing.
Roman Šimek, Mgr. Gabriela Lochmanová, Ing. Hana Kuglerová, Bc. Věra Žáčková

Hosté: J. Běhal, A. Dudešková, O. Pražák st., Z. Spáčil, M. Zdražil, zástupce městské policie

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Zahájení
Prezence členů 
Požadavky občanů
Kontrola plnění úkolů z předešlých komisí
Došlá pošta
Jednání KMČ
Příští jednání
Závěr
Usnesení:

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

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

příležitostný monitoring luk "nad zahrádkami" - když napadne hodně sněhu, sjíždějí se zde motoristé a driftují
auty
monitoring psů, kteří chodí na volno bez vodítka a nemají ani náhubek
monitoring parkování v lese na Kopečku (katastr Droždína) a u hřbitova
měření rychlosti "30" a následné vyhodnocení situace

03 Vystoupení hostů

pan Pražák st. - referoval o venčení psů bez vodítka v lese, honících divokou zvěř, kritizoval práci MPO,
dotazoval se na ořez ořechu "u háječka" jak se situace dořešila, dále si stěžoval na drzé občany z ulice Na kopci
a jejich parkování, žádá nápravu a vyřízení jeho záležitostí - nedodělků z minulých let - již 10 let chce městu
darovat část pozemku v jeho vlastnictví (točna v  poli), příslušné orgány však nejeví zájem - řeší odbor
majetkoprávní a p. Miklas. Souhlasí s cyklostezkou když povede přes "Fadro" a žádá směnu pozemku, nikoliv
peníze. Cyklostezka se řeší cca 12-15 let, kde je problém tak dlouho???
p. Dudešková - informovala o vykácení ořechů v lokalitě "U Prachárny" o orání pole až do cesty (ing. Šimek
zaměří skutečnou šířku), v remízku jsou suché smrky po kůrovci  a jsou nebezpečné pro okolí (naproti parkovišti
pro karavany)
p. Zdražil - žádá zrcadlo naproti svého domu na HÚ, kvůli bezpečnému vyjíždění ze svého pozemku a snížit
rychlost na "30". Ze směru od Bukovan jezdí řidiči příliš rychle a vznikají velmi nebezpečné situace. 
p. Spáčil - polní cesta vedoucí k "Prachárně" na stav se dotazuje již od roku 2020 (doloženo e-maily),cesta je
velmi frekventovaná jak cyklisty, tak pěšími, je to jediná bezpečná cesta směrem z Droždína. Dalo by se zpevnit
recyklátem? Délka je cca 500 metrů - poukázal na zápis z jednání ze dne 5. 8. 2019.
p. Běhal - opětovný dotaz na opravy chodníků v Droždíně. Dále vznesl dotaz na případně zvolenou velikost
recyklátu.



04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky
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
Zápis č. 8/2022 ze dne 05. 09. 2022: Umístění kontejneru pro chataře - Vyřešené
Zápis č. 8/2022 ze dne 05. 09. 2022: Kontrola seče a údržba sadu - V realizaci
Zápis č. 8/2022 ze dne 05. 09. 2022: Černá skládka - Předáno
Zápis č. 8/2022 ze dne 05. 09. 2022: Prověření stavu zahájení ukládání elektrických sítí do země v MČ Droždín
- Vyřešené
Zápis č. 8/2022 ze dne 05. 09. 2022: Požadavek na pročištění ulice Na Kopci - Předáno
Zápis č. 8/2022 ze dne 05. 09. 2022: Čištění chodníků - Předáno

05 Projednávané záležitosti

!OMLUVA OBČANŮM ZA POZDNÍ ZÁPIS! - bohužel v nastalé povolební situaci nešlo řešit dříve, pro příště se
budeme snažit mít zápis hotov co nejdříve.
OMLUVA panu V. Stejskalovi, že nebyl v posledním zápise uveden jako host

AKCE po 22. hodině: 

1. 4. - pálení čarodějnic - hasičský plácek, 
27. 5.  - oslavy 130 let od založení SDH - večerní zábava - hřiště
24. 6.  - turnaj ve volejbale a malé kopané, večerní zábava - hřiště
22. 7.  - pivní slavnosti, večerní zábava - hřiště
19. 8.  - turnaj mužů - 2. ročník memoriálu Ondřeje Velfela, večerní zábava - hřiště
6. 9. - Pohádkový lesíček - večerní zábava- hřiště
16. 9. - Pohádkový lesíček - večerní zábava- hřiště

Droždínské hody - schůzka všech účatníků a těch co chtějí pomoci, proběhne v únoru
Mikuláš a rozsvěcení stromu - debeta o letošním termínu a možnostech spolupráce
oprava chodníku po zimní údržbě
p. Dudešková podává snížnost proti hlasování o donominování do KMČ-Pan Šimek vysvětlil,že předmětné
hlasování proběhlo  v souladu s jednacím řádem KMČ.Pokud jednací řád některé procesy neupravuje,řídí se
jednání KMČ jednacím řádem RMO

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Komise neobdržela žádné žádosti od odborů MMOl ke schválení

07 Nové požadavky

1 dopravní zrcadlo na HÚ

nové zrcadlo na bezpečnější vyjíždění u Zdražilů

2 zpevnění cesty

zpevnění polní cesty směr Samotišky recyklátem a přeměřit její skutečnou šířku - cestak "k Prachárně"

3 osvětlení dočasného místa pro přecházení

Instalovat osvětlení dočasného místa pro přecházení v ulici U cihelny.

4 oprava kostek

ulice v Rynkách - vypadané kostky - nejspíše po zimní údržbě



5 oprava cesty

oprava povrchu v ul. Vítězství

6 kontejner na BIO odpad

KMČ Droždín žádá v podzimním období o velký kontejner pro občany na odložení listí a větví. Biopopelnice se
svozem 1x za 14 dní nestačí

7 rozbitý kontejner

Rozbitý kontejner na papír na ulici Arnoldova

8 rozbitá nádoba na posyp

rozbitá nádoba na posyp v ulici ?????

9 starý rozhlas

KMČ žádá o dokončení deinstalace starého rozhlasu - odstranit zbývající ampliony a dořešit odřezané trubky
cca 15 cm nad zemí - než se o to někdo zraní

10 nový rozhlas

prosíme o kontrolu rozhlasu - v některých místech není zřetelně slyšet a občané si stěžují

08 Obecné informace

pozvánka na HASIČSKÝ PLES - 14. 1. 2023 od 20 hod. na sále hospody U Šišků
parkoviště karavanů - stále se rozšiřuje a zvelebuje - mají na to náležitá povolení?
osvětlení přechodů
zrušení sběrného místa na odpad pro chataře - v místě se hromadil objemný odpad, který patří do sběrného
dvora, opakovaně vznikala černá skládka - bude nainstalována fotopast - město není povino tuto službu zajisit
součinnost s PČR ohledně průjezdu těžkých kamionů - požadujeme častější kontrolu a jejich vážení
vitríny na parte - v případě potřeby se obrátit na pana Haince

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 1 / 2023

Datum schválení zápisu: 10. 01. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Vladimír Prášil

Zapsal/a:
Martina Hejlová Hollarová

Ověřil/a:
Ing. Roman Šimek


