Komise:
Datum :
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:

Číslo materiálu: 5/01
Komise pro městská sídliště
9.1.2017
M.Králik, Ing.Z.Jirásek, RSDr.V.Holub, J.Kozák, M.Hlavatý,Ing.J.Vališ,
Ing.J.Kropáček, CSc.,
Ing.J.Janál,J.Pospíšilová
Ing.Exner, M.Janásková, P.Berka, Š.Caklová, D.Papaj, M.Reichlová, J.Adamová,
J.Cihlářová, Ing.Majznerová, Mgr.Pečenka

Neomluveni:
Člen RM:
Ing.Viktora
Příští jednání: 6.3.2017 v 15.30 hodin – zasedací místnost MÚ,
Václavské nám.182
1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města
bere na vědomí
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 9.1.2017

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Program jednání:
1) Stav projektů a jednání - vedení města
- přemístění Charity(realizace zastřešení venkovního prostoru ?)
- stav jednání se správkyní konkurzní podstaty st.statku Čáslav v likvidaci o pozemcích na
sídlišti Šipší
- příprava koncepční zprávy o řešení dopravní situace v klidu na sídlištích - usnesení ZM č.
157/16
- rozpočet města 2017 - usnesení RM č. 1008/16
2) informace o dalším vývoji a možnostech regenerace na sídlišti Hlouška – Ing.
J.Janál, Ing.arch. M.Kremla
3) Plnění usnesení RM z 27.7.2016 č. 621/16 - Doprava v klidu a pohybu na
sídlištích, Ing.J.Janál
4) Realizace zjednosměrnění ulice Puškinská - D.Vepřek
5) Realizace parkoviště na sídlišti Hlouška - D.Vepřek
6) Anketa, parkování na sídlišti Šipší –Ing. Z.Jirásek
7) Různé - Ing.Z.Jirásek
- možnosti rozšíření části ulice 17. listopadu v Šipší
- problematika vyhrazených parkovacích míst pro ZTP
- usnesení RM 389/16 a) studie in-line "průmyslovácké hřiště"
- dohled nad způsobem parkování na sídlišti Šipší
- další propojení ul.Puškinská s Masarykovou
- návrh změn v MHD od roku 2018
8) Kontrola zápisu z minulého jednání 21.11.2016 – Ing.Z.Jirásek

Jednání komise zahájil předseda komise, přivítal členy komise a hosty a seznámil s programem.
Za vedení města se jednání účastnil pan místostarosta Ing.Viktora.
1. Stav projektů a jednání - vedení města
Ing.Jirásek – dotaz směrem k vedení – jakým způsobem probíhá kontrola plnění usnesení RM;
pozastavuje se nad tím, že usnesení, které dává RM, nejsou plněny; z naší komise byl podán
návrh na zařazení dvou akcí (PD na sídliště Hlouška - 500tisíc, úvozová cesta na Kaňk -800
tisíc), aby byly zahrnuty do rozpočtu 2017; RM náš návrh schválila, vydala o tom usnesení, ale
nestanovila zodpovědnou osobu. Doporučení z RM se vůbec neprojednávalo v ZM při schvalování
rozpočtu.
Ing.Viktora – samostatně to opravdu nebylo projednáno
Ing.Janál – není to tak, že by se úředníci s tím nezabývali, zítra proběhne schůzka s panem
Holíkem (byla tam částka 1,5 mil na cestu, část poskytne pan Holík), totéž platí i pro PD na
sídliště Hlouška.
Ing.Jirásek – to jsou potěšující zprávy, ale v tomto okamžiku mi jde o systém, mechanismus,
jak to (ne)funguje
- přemístění Charity(realizace zastřešení venkovního prostoru ?)
Jednání s charitou vedl pan starosta. Za komisi byl účastníkem jednání pan Králik.
Ing.Jirásek, M.Králik – pan RNDr.Otruba měl splnit úkol do konce srpna, pak října 2016 – PD
k přístřešku k zadní části na hřiště – není zhotovená, nyní slíbil, že jí dodá do konce ledna 2017.
M.Králik – problematika ale pořád zůstává nevyřešena, ředitel Oblastní charity nic zatím
neudělal. Pan Králik požaduje dnes a denně posunutou otevírací dobu (na 8.00 hodin); pan
Otruba tvrdil, že to nelze, že to odporuje Zákoníku práce.
M.Králik – informoval o částečném zlepšení situace od Vánoc a to díky paní Kunáškové, která se
svým týmem udělala opatření pro vylepšení situace. I ty maličkosti aspoň trochu zlepšily stav
v dané lokalitě.
Již o Vánocích, na Štědrý den bylo otevřeno od 12 hodin do druhého dne do 8.00 hodin; o
víkendech a svátcích prodloužení provozní doby noclehárny ze 7.00 do 8.00 hodin. Od nového
roku 2017 nebudou muset klienti ráno odcházet z noclehárny na ulici, bude jim nabídnuta
možnost přejít do nízkoprahového denního centra. Také bude nainstalován zvonek na
noclehárnu, předejde se tak skupinkám, kteří postávají a kouří před noclehárnou, pokud klient
vstoupí dovnitř, bude chodit kouřit na terasu.
Pan Králik závěrem svého příspěvku řekl, že celá situace se tímto zlepšila.
Ing.Kropáček – byl by nejraději, kdyby se charita stejně odstěhovala úplně pryč.
M.Králik – je to určitě i jeho zájem.
- stav jednání se správkyní konkurzní podstaty st.statku Čáslav v likvidaci o pozemcích na
sídlišti Šipší
Ing.Viktora – byla dojednána schůzka se správkyní konkurzní podstaty pí Závěskou, ona ji
zrušila, vypsala nové výběrové řízení na své odhadce; po vyhotovení nových odhadů proběhnou
další jednání
Ing.Viktora – budou jednat s SVJ a bytovými družstvy asi samostatně
Ing.Jirásek – považoval by za nejvhodnější koordinaci jednání mezi městem, bytovým
družstvem a představiteli SVJ
- příprava koncepční zprávy o řešení dopravní situace v klidu na sídlištích - usnesení ZM č.
157/16
Usnesení č. 157/16 ke koncepční zprávě o řešení dopravní situace
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
zpracovat a předložit zastupitelstvu města koncepční zprávu o řešení dopravní situace v klidu na sídlištích Šipší a
Hlouška.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta
Termín : 20.12.16

Ing.Viktora – odpověď příště, zjistí, jak to se zhotovením tohoto materiálu vypadá
2. informace o dalším vývoji a možnostech regenerace na sídlišti Hlouška – Ing.
J.Janál
Ing.Viktora, Ing.Janál - potvrzují, že jednají o finanční částce ve výši 500 tisíc korun na
projektovou dokumentaci.
Ing.Janál – uvažuje se, že letos se zpracuje PD, požádá se o dotaci a příští rok by byla realizace.
3. Plnění usnesení RM z 27.7.2016 č. 621/16 - Doprava v klidu a pohybu na
sídlištích, Ing.J.Janál
Usnesení č. 621/16 k problematice dopravy v klidu a pohybu na sídlištích města
Rada města u k l á d á
a) odboru investic - technickému oddělení předložit zprávu o možnostech zjednosměrnění ulice Puškinská na sídlišti
Hlouška, které bude vycházet ze zpracovaného projektu "Dopravní opatření na sídlišti "Hlouška"
b) odboru investic nechat zpracovat projekt na zjednosměrnění ulice Jana Palacha, který by zahrnoval využití ulice
Havířská stezka jako objezdovou komunikaci a tím by vytvořil klidovou zónu před ZŠ Jana Palacha
c) odboru investic ve spolupráci s komisí pro městská sídliště uspořádat anketu mezi obyvateli k možné výstavě
parkovacích domů na sídlištích a jejich případné využití
d) odboru investic vyhodnotit možnosti volných míst pro vznik parkovacích domů na sídlišti Hlouška
Zodpovídá : Ing. J.Janál

Termín : 15.09.16

Odpovědi k jednotlivým bodům komentáře- pí Pospíšilová,Ing.Janál, písemně D.Vepřek:
K bodu a) – zjednosměrněná ulice Puškinská – Na DI PČR je podána žádost, předpoklad odpovědi
pondělí 9.1.2017. Pokud bude souhlasná, bude přeposlána na odbor dopravy. Ještě před prvním zónovým čištěním
by mělo být vše hotovo – nainstalováno. Veřejnost samozřejmě bude včas srozuměna.
K bodu b) – v průběhu měsíce března proběhne separátní jednání se zhotovitelem projektu, není zatím proveden
dle zadání z RM
K bodu c) – anketa – je v běhu, termín ukončení je stanoven na 31.1.2017. Pak proběhne vyhodnocení.
Informace je to na webu města, v Kauflandu, v Kutnohorských listech, požádali jsme o distribuci prostřednictvím
žáků ZŠ J.Palacha. Na přípravě podílel především M. Hlavatý, doplnil ing.arch. M.Kremla
K bodu d) – není dosud nic k dispozici
J.Kozák – pochválil tu vizi, že se ulice J.Palachovky zjednosměrní, ale on by to udělal jinak,
zjednosměrnil z jiné strany
J.Pospíšilová , Ing.Jirásek – sjedná schůzku s projektantem, s Městem a budou přizvání i někteří
členové komise sídliště, především pan J.Kozák.
4. Realizace zjednosměrnění ulice Puškinská - D.Vepřek
Viz výše
5. Realizace parkoviště na sídlišti Hlouška - D.Vepřek

D.Vepřek – citace z emailu: Od svátků vánočních je parkoviště již řidiči využíváno. Klimatické
podmínky trochu zpozdily dodělávky, po oteplení tedy ještě dojde k dokončení vodorovného
dopravního značení a úpravě míst pro přecházení chodců na protější straně chodníku.
M.Králik – chtěl by vyjádřit pochvalu technickému oddělení za provedení 9 funkčních
parkovacích míst, skvělá práce, hned se to využívá

6. Anketa, parkování na sídlišti Šipší –Ing. Z.Jirásek

Viz výše

7. Různé
- možnosti rozšíření části ulice 17. listopadu v Šipší
Z informace majetkového oddělení vyplývá, že pozemkové problémy v této lokalitě nejsou.
Doporučení komise:
Nechat zpracovat studii na rozšíření vozovky v dolní části ulice 17. listopadu o cca 2
metry (rozměry chodníku). To umožní parkování vozidel na obou stranách ulice a
mohlo by tak přibýt až 20 parkovacích míst
- problematika vyhrazených parkovacích míst pro ZTP
Ing.Jirásek – s touto problematikou se zabývala komise již na minulém jednání, proběhla
elektronická komunikace s pí Pospíšilovou.
Předseda komise chtěl znát, jaký zákon městu ukládá, aby na žádost občana s konkrétním
průkazem ZTP se povolovalo parkovací místo s možností parkování automobilu jen s konkrétní
poznávací značkou. Setkal se již s několika stížnostmi občanů na zneužívání těchto míst. Bylo by
tedy případně možné zřídit jen parkovací místo pro zdravotně postižené občany, tak jak to
máme na jiných místech sídliště bez konkrétní SPZ? Je to samozřejmě otázka, kterou by stálo za
to diskutovat i v komisi sociální, dopravní ap. Problematiku povede v patrnosti předseda komise.
- usnesení RM 389/16 a) studie in-line "průmyslovácké hřiště"
Studie je hotova, předpokládané náklady ve výši cca 4 mil.Kč. Dráha by byla široká jako je nyní
škárový ovál.
Ing.Janál – je vhodné uvažovat dráhu takto širokou, nebo by stačila šířka menší?
M.Králik – bylo by lepší, aby byl ovál širší, bude jediný ve městě, počítat s větší návštěvnosti
- dohled nad způsobem parkování na sídlišti Šipší
Velitel Městské policie Ing.Mareček se na jednání opakovaně omluvil. Problematika bude
projednána až bude Ing.Mareček přítomen.
- další propojení ul.Puškinská s Masarykovou
Ing.Jirásek – v Hloušce je hodně špatná doprava v pohybu i v klidu, viděl návrh dalšího
propojení Puškinská – Masarykova (na úrovni světelné křižovatky na Masarykově ulici ), bylo by
dobré to začít řešit.
Ing.Janál – bude to zahrnuto do prvního bodu PD Hlouška
- návrh změn v MHD od roku 2018
Ing.Jirásek – obdržel e-mail od pana starosty, který v krátkosti představil navrhované
změny(elektronicky obdržel každý člen komise). Požádal členy komise, zda by některý z nich se
nechtěl této problematice věnovat.
RSDr.V.Holub – prostudoval si danou problematiku a udělal i nějaké návrhy; slíbil, že předá své
návrhy předsedovi komise. Ten mu za to veřejně poděkoval.
- Ing.Majznerová – kovové odpady
a) Citace z emailu: „ - před časem jsem na schůzce naší komise informovala, že v obci, kde
bydlí moji rodiče, se do kontejnerů pro plasty odevzdávají také kovové obaly. Posílám foto
takového kontejneru (přivítala bych možnost podobným způsobem odevzdávat kovové obaly).“
Ing.Jirásek požádal předsedu komise životního prostředí M.Hlavatého o prověření této možnosti.
Předběžné stanovisko pracovníků AVE je toto:

Třídička souhlasí, můžeme to zkusit, pravděpodobně se bude muset zažádat na odboru ŽP o svolení mísit dvě

komodity, ale zkusit by se to mohlo…..ještě si to nastuduji….co by to obnášelo….
b) Zasílám dotaz pana Bradáče, předsedy našeho sdružení vlastníků, čí povinností je úklid
chodníků na sídlišti - zaměstnaní jsou v práci a nemohou průběžně čistit, pro seniorky je taková
činnost velmi obtížná.
Pí Pospíšilová konstatovala, že dle zákona je úklid chodníků v kompetenci majitele, tj.města. Při
větší kalamitě však není schopno v reálné době všechny potřebné prostory uklidit. Navrhuje,
aby v případě nutnosti kdokoliv zavolal na technické oddělení investičního odboru a požádal o
přednostní úklid chodníku.
- Informace k projektu pro seniory Taxík Maxík
Pro lepší informovanost obyvatel je do zápisu vložena informace od vedoucího sociálního odboru
Bc.M.Šlesingera, DiS.
Město Kutná Hora bude prostřednictvím své příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná
Hora poskytovat od 16.1.2017 příležitostnou přepravní službu pro seniory a držitele průkazu
ZTP, ZTP/P v rámci projektu „Taxík Maxík.“ Taxík Maxík bude přepravovat pouze osoby starší
65 let, držitele průkazu ZTP, ZTP/P s trvalým bydlištěm na území města. Provozní doba Taxíku
služby bude každý pracovní den od 7:00 do 18:00 hodin. Objednání služby bude možné na
telefonním čísle 601 097 902 v době od 8:00 do 17:00 hodin každý pracovní den. K zajištění
objednávky bude třeba sdělit datum, čas, místo nástupu a výstupu, jméno a příjmení
přepravovaných osob, jejich počet, prokázat svůj věk a bydliště na území města, prokázat se
průkazem ZTP a ZTP/P a v neposlední řadě zanechat své telefonní číslo. Řidič, asistent pomůže
klientům s nastoupením a vystoupením z vozu, popřípadě se s ním mohou domluvit na
doprovodu na konkrétní místo. Cena přepravy a asistenční služby činní 8,- Kč za jeden kilometr.
Služba je hrazena v hotovosti bezprostředně po jejím ukončení.

- Zkrácení křoví – ul. Sportovců
J.Kozák – podal informaci , že by bylo potřebné ostřihat křoví v ulici Sportovců nad Timrovým
zahradnictvím, je tam nebezpečí úrazu, křoví zasahuje do chodníku
8) Kontrola zápisu z minulého jednání 21.11.2016 – Ing.Z.Jirásek
Byla provedena,

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
Zpracovat studii na rozšíření vozovky v dolní části ulice 17. listopadu o cca 2 metry
(rozměry chodníku). To umožní parkování vozidel na obou stranách ulice a mohlo by
tak přibýt až 20 parkovacích míst

4) Reakce rady města :

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

