
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 3 / 2023 01. 02. 2023 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: Mgr. Tichák, zástupci městské policie, J. Běhal, A. Dudešková, O. Pražák st., A. Tichá, M.
Tichý

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

1. Zahájení a schválením programu
2.Prezence členů a hostů
3.Vystoupení zástupců MPO a PČR
4. Požadavky občanů
5. Kontrola plnění úkolů z předešlých komisí
6. Došlá pošta
7. Jednání KMČ
8. Příští jednání komise a závěr
Usnesení:

Komise městské části projednala a schválila program jednání
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

o p. Hainc - cca 14 dní se na území naší městské části opětovně vyskytují sprejeři, je poškozena zastávka
Gagarinova a antoníček v ulici Na kopci
odpověď strážníka - hlásit na PČR a namátkové kontroly
 o p. Hainc - opětovný požadavek na monitorování situace v oblasti kolem lesa, pohybují se tu psi na volno 
odpověď strážníka - řeší se, probíhají namátkové kontroly a situace se monitoruje
 o p. Hainc - dotaz na možnost monitorování kamerovým systémem místa pro ukládání tříděného odpadu
odpověď strážníka - řeší se, bude odpovězeno mailem
 o p. Prášil - v obci se hojně vyskytují černé zábory komunikací a zeleně
odpověď strážníka - směřovat oficiální cestou na MPO
 

03 Vystoupení hostů

p. Pražák - požádal o vyřešení úklidu odpadků kolem posezení na obecní p.č. 581/2 nad Droždínemo požádal o
vyjádření pro investiční odbor radnice k dořešení černé stavby na p.č. 221/1 kterou radnice bez vědomí a
souhlasu vlastníků z části zřídila na soukromém pozemkuo se dotázal na slíbené pokračování opravy cesty k
zahradám nad Droždínem o pokud se budou někde zřizovat nová zrcadla, navrhuje p. Pražák, při té příležitosti
posunutí stávajícího zrcadla u p. Fottrové o +- 10m výše - pokryje tak širší výhled do nepřehledné zatáčkyo
doporučil pokračovat v záměru provést na území kú. Droždín komplexní pozemkové úpravy, které by řešily
zpevnění cest, výsadbu zeleně, protierozní opatření, atd.o výsadba ořechů (zřejmě počin odboru zeleně) na ulici
D. Úlehla je na soukromém pozemkuo cena za odstranění černé skládky za hřištěm naceněná TSMO na 37 tisíc
je přehnaná, jde odstranit levněji
manželé Tiší - dotazují se na stav úprav křižovatky ulice Gagarinova, U Cihelny a Pplk. Sochora a na to, jak
bude řešena křižovatka Gagarinova-Horní Úlehla-Vítězství. Požadují, aby projektant jednal přímo s . p. Tichým



(předat kontakt na jeho osobu p. Doležalovi). Dále prosí o opravu výmolů v křižovatce u jejich domu.
p. Dudešková - kamery u kontejnerů na tříděný odpad, vzniká tam neustálý nepořádek a černé skládky, mnoho
věcí patří do sběrného dvora.o Kdo vymyslel, že se bude z rozpočtu Droždína platit údržba zeleně v hodnotě 15
tisíc ročně, dohledat na městě kdo to zařídil - zjistí p. Hainco zachovat sběrové soboty alespoň 1x ročně, ideálně
- jaro - sběr objemného odpadu, podzim - biodpado čištění zarostlých chodníků - už se to nedělá a zvažuje
město obnovení a mechanické čištění? nešlo by využít veřejně prospěšných prací?
p. Běhal - černá skládka u staré cesty na Kopeček (pneumatiky s betonem a val hlíny, nejspíše pozůstatek, když
se dělala nová zastávka)

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Přehled požadavků z minulého zápisu

dopravní zrcadlo na HÚ - Předáno
zpevnění cesty - Před uzavřením
osvětlení dočasného místa pro přecházení - Předáno
oprava kostek - Před uzavřením
oprava cesty - Před uzavřením
kontejner na BIO odpad - Předáno
rozbitý kontejner - Předáno
rozbitá nádoba na posyp - Před uzavřením
starý rozhlas - Předáno
nový rozhlas - V realizaci

05 Projednávané záležitosti

KMČ projednala posunutí schůze o půl hodinu dříve. Nový čas schůzí bude nově už v 18.00 hod.
Gratulace jubilantům - KMČ se dohodla, že se jubilanti budou obcházet průběžně, a v letních měsících, pokud
bude dostatek finančních prostředků, se ve spolupráci s místními spolky uspořádá odpolední posezení s hudbou
- řeší p. Žáčková a p. Kuglerová
KMČ se dohodla, že pokud bude zájem ze strany klubu seniorů, pomůžou členové s jeho organizací
Rozdělení ulic mezi členy - Jesenická, Na příhonu - p. Šimek, Myslivecká, Arnoldova - p. Helekal, Vítězství a
chatová oblast Myslivecká - p. Lochmanová, H. Úlehla, Na kopci, U kříže, Bukovanská - p. Hejlová, D. Úlehla,
Akátova, Ke stromkům - p. Lenertová, E. Junkové,Gagarinova, V rynkách - p. Hainc, Ppl. Sochora, H. Kvapilové,
U gregoráku, Turečkova - p. Žáčková, U cihelny, V kukle, Aldova, U prachárny - p. Kuglerová
Rozsvícení vánočního stromu (Mikuláš) - pravděpodobný termín bude sobota 2. 12. 2023, KMČ termín ještě
projedná s dobrovolnými hasiči, případně s dalšími spolky
Zaměření studní na obecních pozemcích v ulici E. junkové a Jesenická - KMČ osloví stávající majitele a zjistí
stávající situaci
Droždín se připojí k obecné vyhlášce o zákazu ohňostrojů mimo oslav Silvestra a Nového roku
Priority investic - na prvním místě je studie návsi a tělocvična při ZŠ, jako druhá je úprava ulice Horní Úlehla jež
na náves přímo navazuje
uklidit uschlé květiny na pomnících
Akce Ukliďme Česko - letošní termín je 1. 4. 2023, bude osloven odbor zeleně a životního prostředí
pročištění rybníka - provádí firma Zeman, řeší p. Hainc a zjistí aktuální cenu
nedovolené parkování karavanů v lokalitě u Prachárny - řeší p. Kuglerová
pozemkové úpravy a les - řeší p. Šimek
dotaz na správu fb stránek KMČ, již delší dobu nejsou aktuální informace
hlášení z rozhlasu by mělo být zveřejněno i na stránkách www.drozdin.eu - řeší p. Hejlová
Usnesení:

KMČ projednala posunutí schůze o půl hodinu dříve. Nový čas schůzí bude nově už v 18.00 hod.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.1 křižovatka ulic Gagarinova - U Cihelny a Pplk. Sochora

KMČ projednala současný stav křižovatky ulic Gagarinova - U Cihelny a Pplk. Sochora a usnesla se na
pokračování jejích stavebních úprav.
Usnesení:

KMČ považuje provedené úpravy, které SSOK na své náklady provedla, za provizorní. Požaduje, aby z důvodu
zlepšení bezpečnosti provozu a především zajištění bezpečného přecházení chodců v místě křižovatky byly
provedeny takové stavební úpravy které budou mít trvalý charakter.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 3

05.2 studie ulice Horní Úlehla

KMČ doporučuje projednat varianty řešení v rámci veřejného projednání za účasti projektanta, zástupce RMO,



odborníků na dopravu a veřejnou zeleň, případně dopravní policie.
Předpokládáme, že v souvislosti s navrženými variantami řešení budou podávány námitky občanů zejména ke:

Snižování počtu parkovacích míst v ulici Horní Úlehla, kterých je již v současné době nedostatek
Možnosti umístit na křižovatce u Šišků kruhový objezd
Obavy vlastníků domů, že výsadbou stromů dojde ke stínění stromů
Usnesení:

KMČ doporučuje projednat varianty řešení v rámci veřejného projednání 
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.3 zákaz ohňostrojů

Droždín se připojí k obecné vyhlášce o zákazu ohňostrojů mimo oslav Silvestra a Nového roku
Usnesení:

Droždín se připojí k obecné vyhlášce o zákazu ohňostrojů mimo oslav Silvestra a Nového roku
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Komise neobdržela žádné žádosti od odborů MMOl ke schválení 

07 Nové požadavky

1 vrácení pozemku do původního stavu

vstup do lesa z ul. Kovařovicova (Sv. Kopeček) proběhla tam nějaká stavební akce, prosíme uvést místo do
původního stavu 

2 dopravní zrcadlo

Správně nastavit dopravní zrcadlo na křižovatce u Hospody u Šišků (ul. Gagarinova, H. Úlehla, Vítězství)

3 prověření povolení vjezdu

Prověřit stávající situaci s vjezdem přes trávník na pozemek p. Tomečka (ul. D. Úlehla)

4 nové osvětlení

KMČ požaduje osvětlení v průchozí uličce mezi ulicemi Jesenická a Myslivecká

5 oprava schodů

KMČ žádá opravu schodů vedoucím k domům z ulice H. Úlehla (H. Úlehla 9 a dále nahoru) 

6 dočasné osvětlení

KMČ žádá dočasné osvětlení na dočasné úpravě křižovatky na ul. U cihelny

7 oprava komunikací

výtluk na silnici ul. Gagarinova 1 v křižovatce
výtluk na silnici ul. Vítězství č. 3 u hospody
oprava kostek ulice V rynkách - nad rybníkem
propadlá vozovka v ulici Aldova
oprava chodníku Janouškova 9
oprava dlažebních kostek Ppl Sochora 11
oprava cesty ul. H. Úlehla naproti zastávky směr Bukovany (u schránek)
oprava obrubníku u schodů - u hasičské zbrojnice

08 Obecné informace



p. Hainc informoval ostatní členy o místním šetření a proj. dokumentaci na přechodu v ul. U cihelny
pozvánka na VODĚNÍ MEDVĚDA - 18. 2. 2023 sraz masek v 9.30 h. u hasičské zbrojnice
pozvánka na SPOLEČENSKÝ PLES - 18. 2. 2023 od 20 hod. na sále hospody U Šišků (pořádá sportovní klub)

Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 8. března od 18.00 hod. v areálu MŠ
Jednání bylo ukončeno ve 21.50 hodin.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 3 / 2023

Datum schválení zápisu: 13. 02. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Vladimír Prášil

Zapsal/a:
Martina Hejlová Hollarová

Ověřil/a:
Ing. Roman Šimek


