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Číslo materiálu: 5/01
Komise pro městská sídliště
18.4.2016
M.Králik, Ing.Z.Jirásek, RSDr.V.Holub, D.Papaj, J.Kozák, M.Hlavatý,
J.Adamová, Ing.J.Vališ, Ing.J.Kropáček, CSc., J.Cihlářová,Ing.A.Majznerová
D.Vepřek, Ing.J.Janál

Omluveni:

Mgr. L.Pečenka, Ing.Exner, M.Janásková, P.Berka

Komise:
Datum :
Přítomni:

Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání: 30.5.2016 v 15.30 hodin – zasedací místnost MÚ,
Václavské nám.182
1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 18.4.2016
II. na návrh komise pověřuje Odbor investic na zpracování studie na ovál pro in-line
brusle na bývalém průmyslovém hřišti na sídlišti Hlouška,
III. zařadit do rozpočtu 2017 definitivní řešení úpravy úvozové cesty ze sídliště Šipší
směrem k rozhledně.
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Program jednání:
1)stav zpracování projektové dokumentace pro sídliště Hlouška - D.Vepřek
2) informace o stavu etapy II a a II b revitalizace sídliště Šipší – Ing.arch. M.Kremla
3) informace o stavu projektu přemístění autobusového nádraží - M.Kremla (případně
J.Janál)
4)Stav projektů a jednání - vedení města
- přemístění Charity
- školní hřiště ZŠ JP
- turistická stezka sídliště Šipší - rozhledna
5) Parkování na sídlištích – Ing. Z.Jirásek
6) Zajištění "jarních" prohlídek - D.Vepřek
7) kontrola zápisu z minulého jednání 7.3.2016 + výstup z RM 30.3.2016 – Ing.Z.Jirásek
8) Různé
Info- Ing.Z.Jirásek
- workoutová hřiště
- etapy IIa a IIb na webu komise
- problematika pozemků a soudního jednání na sídlišti Šipší
Zahájení jednání, prezence.
Jednání zahájil předseda komise, přivítal hosty, seznámil s programem. Vedení města se
z jednání omluvilo.
1. Stav zpracování projektové dokumentace pro sídliště Hlouška - D.Vepřek
D.Vepřek – zpracování projektové dokumentace - již byla zadána projektové kanceláři –
Ing.Kejval, termín dokončení PD je do konce června 2016. Samotná akce musí být dokončena
do konce roku 2016.
2. Informace o stavu etapy II a a II b revitalizace sídliště Šipší –písemně
Ing.arch.M.Kremla
Předseda komise seznámil členy s vyjádřením pana architekta Kremly, který pravidelně
poskytuje informace o stavu jednotlivých etap na sídlišti Šipší.

II A etapa - po všech problémech se zdárně dokončuje. Bude se oplocovat již téměř hotové
nové hřiště, dokončovat chodník kolem a dodlažďovat prostor před OC Pasáž, včetně stavby
gabionů. Dále je třeba osadit mobiliář a dopravní značení, napojit přeložku O2. Před kolaudací
bude muset být zkušební provoz kvůli hygieně a bude se měřit hluk z hřiště. Pokud by měření
nevyšlo, museli by se dělat další opatření na hřišti.
IIB etapa - po dlouhých peripetiích bylo vydáno stavební povolení a nabylo právní moci
14.4.2016. Začala se sázet zeleň, jelikož je na ni nejvyšší čas a nechceme to nechávat na
podzim. Práce na 2B snad půjdou rychleji a vše bude do léta hotovo.
3. Informace o stavu projektu přemístění autobusového nádraží - M.Kremla (případně
J.Janál)
Dle vyjádření Ing.arch.Kremly (písemně)– autobusové nádraží, v souladu s SPRM a
rozhodnutími ZM je zadána dopravně architektonická studie na prověření umístění nového
dopravního terminálu k nádraží Kutná Hora – město. Součástí terminálu bude autobusové
nádraží vč. zastávek MHD. Na základě této studie se město bude dále rozhodovat o osudu
tohoto záměru, zda je / není reálný.
4. Stav projektů a jednání
a) Přemístění Charity - vedení města
Ing.Jirásek, M.Králik – dle info od Ing. Moravčíkové probíhají neustále jednání s Oblastní
charitou; přislíbili, že budou hledat jiný objekt.
M.Králik – několik let stará situace, vše se s příchodem jara opakuje, je opět stejný scénář, hluk,
nepořádek, rušení nočního i ranního klidu, shromažďování lidí před Charitou ráno v šest hodin a
s tím spojený hluk
M. Králik – dle informací, RNDr.Otruba má zájem charitu přemístit a odstěhovat se z centra
sídliště Hlouška, ale nechce jít nikam na periferii (Usilují o získání finančních prostředků z KÚ na
zakoupení nemovitosti a tam by mohla být část „Lůžka v nouzi“. Dá se však předpokládat, že
budou přicházet negativní ohlasy zase z jiné části města).
M.Králik – obyvatelé lokality Hlouška žádají o co nejrychlejší ukončení služeb Oblastní
charity „Lůžka v nouzi“, je nemyslitelné, že 10-12 lidí velmi znepříjemňovalo život 3000 lidí
na sídlišti; bude elektronicky osloveno ZM. Upozorňují, že mohou být obyvatelé přitlačeni
k radikálnějšímu řešení: medializace a petice
Ing.Kropáček, CSc. – domnívá se, že si pár lidí nemůže diktovat a celé sídliště se musí
přizpůsobovat
Komise doporučuje ukončení služeb Oblastní charity „Lůžka v nouzi“ na sídlišti
Hlouška.
b)Školní hřiště ZŠ Jana Palacha
Ing.Jirásek – již máme druhý projekt a nic se neděje, byla podána žádost o dotaci
Ing.Janál – rozhodnutí ke sportovní hale bude až v květnu, ale vítěz na dodavatele bude až
z VŘ; v případě, že Město dotaci neobdrží, půjde se do levnější varianty i bez dotací. Nevidí tedy
reálně další projekt na modernizaci školního hřiště
c) Turistická stezka sídliště Šipší - rozhledna
Ing.Janál – máme projekt (Ing.Dlabáček) – je to turistická stezka, bohužel se musí respektovat i
ten kousek cizího majetku
M.Králik – dle jeho názoru, tzv. „úvozem“ chodí velké množství lidí, hlavně maminek s kočárky,
mělo by se udělat za co nejmenší peníze aspoň provizorně cesta, aby tam dva lidi souběžně
mohli jít. Stačilo by strhnout stávající cestu, uválcovat
Ing.Jirásek – o tomto projektu se hovoří již hrozně dlouho a stále je to jen ve stádiu diskuzí.
Návrh na alespoň provizorní řešení vítá, ale domnívá se, že by již mělo nastat urychleně
definitivní řešení.
Komise doporučuje RM urychlené řešení úpravy úvozové cesty (aspoň provizorní
úprava) a její zahrnutí do rozpočtu pro rok 2017.

5. Parkování na sídlištích – Ing. Z.Jirásek
Ing.Jirásek – informoval, že se dohodl s PhDr.I.Pospíšilovou, že na počátku května, společně
s novým velitelem MP Ing.Marečkem, navštíví obě sídliště a dohodnou se, které parkování lze
ještě akceptovat a které již ne. Členové komise k tomu shromažďují fotografický materiál.
Přesný termín bude upřesněn, za sídliště Šipší se zúčastní Ing.Jirásek a M.Hlavatý, za sídliště
Hlouška pan Michal Králik a pani Monika Reichlová (zatím předběžný termín 2.5. – bude vše
účastníkům včas sděleno)
M.Hlavatý – je rád, že na tuto prohlídku se dostaví i pani Pospíšilová, nový velitel MP má
předložit svou koncepci, ale je avizováno, že to nejdřív bude prevence a až následně represe
Problém parkování na Hloušce
M.Králik - Informoval, že večer, když přijde z práce na sídlišti Hlouška není kde zaparkovat,
několikrát musí objet celé sídliště a hledat nějaké místo nebo čekat, že někdo s vozidlem
odjede.Dle jeho názoru, kdyby se kvůli parkování šlo cestou represe, tak by minimálně třetina
vozu nezaparkovala. Navrhuje represi tam, kde něco hrozí a je to krizové z dopravního
hlediska.Domnívá se, že když obyvatelům není poskytnuto dostatek parkovacích míst, tak se
má být k lidem shovívavější.
Ing.Kropáček, CSc. – podpořil názor pana Králika.
6. Zajištění "jarních" prohlídek - D.Vepřek
Po diskusi bylo domluveno, že účast na jarních prohlídkách bude dobrovolná.
Dle elektronického sdělení ze dne 19.4.2016 od pana Vepřka z technického oddělení jsou níže
uvedeny konečné termíny, případné podrobnosti se doladí před konáním prohlídek.
pí.Pospíšilová – Šipší: pondělí 16.5.2016 od 16.00 hodin, schůzka u Kauflandu u vývěsky
p.Vepřek – Hlouška: pondělí 23.5.2016 od 16.00 hodin, schůzka v Hašplířské ulici (za
Benešovou pekárnou)
7. Kontrola zápisu z minulého jednání 7.3.2016 + výstup z RM 30.3.2016 –
Ing.Z.Jirásek
Předseda komise podal info k projednání zápisu V RM a přečetl výpis zápisu (viz níže), je rád, že
pan Ing.Viktora se pochvalně vyjádřil o činnosti komise.
Dr. Pospíšilová jednala s předsedou komise – provedou okružní jízdu sídlištěm, aby se řeklo, kde a na co se mají
strážníci zaměřit. Komise je dost přísná v parkování na sídlišti. Starosta mluvil o stížnostech ohledně parkování v době
Sedlecké poutě. Jde o tři dny, kdy je parkování vůbec přetíženo Dr. Pospíšilová zjistí, kolik vážných přestupků bylo
řešeno.

Sedlecká pouť – parkovalo se všude na sídlišti, jde o akci jednou za rok, lze pochopit drobné
odchylky, ale ani zde není možno tolerovat excesy
M.Hlavatý, J.Kozák, D.Papaj – v jiných městech by si to řidiči nedovolili,
M.Hlavatý – v uličkách Sedlce bylo celkem volno
8. Různé
Příspěvek pana Berky
- Upozornil na neopravenou komunikaci Ortenova po výkopu.Pan Vepřek si to poznamenal
Workoutová hřiště
Ing. Jirásek - má takové informace, že obyvatelé na veřejnosti moc cvičit nechtějí. Proto někteří
sponzoři od toho odstoupili.
Etapy IIa a IIb vystaveny na webu komise
Ing.Jirásek – občané moc nevědí, co se skrývá pod jednotlivými etapami, proto tam bylo

dodáno. Doporučuje v budoucnu vše nové vystavovat na web
Problematika pozemků a soudního jednání na sídlišti Šipší
M.Hlavatý – termín soudního jednání je stanoven na 30.června
Příspěvek předsedy komise - podněty od občanů Šipší
Ing.Jirásek – byl informován, že jsou zneužívány místa pro parkování ZTP, věčný problém
s venčením psů (některá města to řeší vymezením prostoru pouze na venčení psů), občané
žádají fyzickou přítomnost MP (vidí zde jen občas projet hlídku ve služebním vozidle), i
majetkový odbor by měl být více vidět při řešení nutných oprav a úprav
Zónové čištění
M.Hlavatý – dotaz, proč se nesekala zeleň při dubnovém čištění (Pan Vepřek - ráno rozhodlo TS
nesekat); upozorňuje, že po 9.30 hodině tam nebyl na zónovém čištění nikdo (ze zaměstnanců
TS)
Příspěvek pani Adamová
- Dotaz, zda lze posunout dopravní značku na sídlišti Hlouška (U Akvaristiky), je tam
jednosměrka
M.Hlavatý – to by musela být cesta v tomto úseku zobousměrněna
P.Vepřek – ověří
Příspěvek pana Kozáka
- Na hlavním nádraží nedělá dobrý dojen podchod, který je opět celý počmáraný i přes původní
výzdobu.
- Současně upozorňuje na velký hluk ráno před ZŠ JP, když se vozí děti do škol a auta tam
couvají, otáčejí se, proto není spokojen s reakcí dopravní komise, která zamítla návrh na
realizaci 3-4 krátkodobých parkovacích míst u bývalého objektu správce ZŠ JP,
- Popsal svůj případ, kdy byl nucen volat záchranku, po příjezdu byla celá ulice následně
zablokována.
Příspěvek pana Papaje
- Upozornil, že U Mamuta, je opět instalovaný květináč odsunut a auta tam projíždějí,
doporučoval by (stejného názoru jsou i další členové) tam instalovat ocelový sloup.
- Chtěl vědět, jak se projevuje nebo v čem spočívá prevence u MP?
Příspěvek pana RSDr.Holuba
- U Barborky na ulici 17.listopadu se nic neděje, pan Vepřek zjistí, zda stavební úřad již vykonal
nějaké kroky.
- Dotaz, co se děje s Info panely; měl být ještě jeden, vloni se vybírala na komisi i velikost
(M.Hlavatý informoval, že jeden panel je u Kauflandu).
- Chtěl vědět, zda je něco nového k realizaci obchodní zóny u Kauflandu (InterCora). Zjistí info
pan předseda na příští jednání.
- Kladně hodnotí prohlídku sídliště ve spolupráci s MP a jejím novým velitelem
Příspěvek Ing.Kropáčka
Upozornil, že v televizi šel pořad o Kutné Hoře.
Pozitivně hodnotí skutečnost, že již se pracuje u garáží, ale upozorňuje, že vzadu jsou nánosy
s příletovými dřevinami, aby se to nedostalo do pokládaného asfaltu.
Příspěvek pana Hlavatého
Opakovaně potkal auta v protisměru v ulici Sportovců – info pro MP
Komunikace MÚ a zástupců komise s občanysídliště Šipší
- Ing.Jirásek – navrhl uskutečnit schůzku s předsedy SVJ asi v termínu září 2016 (Požádal o
zaslání seznamu SVJ od TO – pan Vepřek)
- D.Vepřek – doporučuje zapojit i nově přijatou pracovnici MO Štěpánku Jonákovou (i na jarní

prohlídky pozvat)
Regenerace sídliště Hlouška
Pan Králik – vidí na dlouho zpracování celého projektu regeneraci, měla by se udělat aspon 1.
Etapa, která by nebyla ani nákladná, zhotovení on line oválu na kolečkové brusle. V našem
městě není na tento sport možnost a navrhuje jeho realizaci na průmyslovém hřišti, které
momentálně zarůstá trávou.
Komise doporučuje realizaci online oválu pro kolečkové brusle na tzv.průmyslovém
hřišti na sídlišti Hlouška.
Doporučuje se zpracovat studie a předložit jako návrh na usnesení
Příspěvek Ing.Vališe
- V Opletalově ulici 178-179 (jak je školka a hřiště ze shora) se vyskytují dva keře (poměrně
píchavé).Požaduje jejich odstranění tak, aby nedocházelo ke zranění dětí. Zajistí pan Vepřek
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
Komise doporučuje ukončení služeb Oblastní charity „Lůžka v nouzi“ na sídlišti
Hlouška
Komise doporučuje RM urychlené řešení úpravy úvozové cesty (aspoň provizorní
úprava) a její zahrnutí do rozpočtu pro rok 2017.
Komise doporučuje realizaci oválu pro in-line brusle
na tzv.průmyslováckém hřišti na sídlišti Hlouška.

4) Reakce rady města :

Zapsal : Bc. Alena Děkanovská
Elektronicky ověřil : Ing.Zdeněk Jirásek

