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Komise:
Datum :
Přítomni:

Komise pro městská sídliště
4.6.2018
Josef Beránek, RSDr. Václav Holub, Juraj Kozák, Michal Králik, Ing. Jaroslav
Kropáček CSc., Ing. Alena Majznerová, Ing. Jan Vališ

Hosté:

Yveta Horynová DiS, Karel Koubský st., Martin Hlavatý, Dobroslav Vepřek, ¨
Radim Fedorovič

Omluveni:

Jana Adamová, Marie Janásková, Jaroslava Cihlářová

Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

Karel Koubský st.
6.8.2018 od 15:30h, zasedací síň Václavské nám. 182, Kutná Hora

1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 4.6.2018
b) rezignaci paní Jaroslavy Cihlářové na funkci člena komise
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. Zahájení jednání – přivítání členů, prezentace
V úvodu předseda komise Ing. Vališ oznámil odstoupení paní Jaroslavy Cihlářové z funkce člena
komise a poděkoval za její činnost v komisi.
2. Seznámení s programem jednání
- kontrola předchozích úkolů, reakce RM
- aktivita členů
- nové úkoly
3. Kontrola úkolů
RM na svém jednání ze dne 18.4.2018 projednala návrhy a připomínky komise a dle usnesení č.
301/18 rozhodla takto:
Úkol 18_05 poskytnutí plánku odkoupených pozemků od St. Statku
Úkol 18_06 poskytnutí počtu a výše pokut udělených za psí exkrementy
Úkol 18_02 průběžně se začínají vysazovat křoviny s přirozenou potravou pro ptactvo
4. Psí exkrementy (1806)
MP poskytla přehled kontrol a přestupků majitelů psů a to podle všech šesti městských částí i
celkově. MP kontrolovala psí známky, volné pobíhání psů a poplatky za psy. V období od leden až
květen 2018 zaevidovali 37 přestupků a udělili pokuty ve výši 4400,- Kč.
Diskuze členů: p. Kozák není spokojen s vyjádřením, požaduje, aby MP chodila po sídlišti pěšky a
lépe dohlížela na přestupky.
p. Martin Hlavatý potvrdil tvrzení, že policistů je v ulicích málo vidět. Město nemá přehled o počtu
psů, ale do 2 let by mělo být povinné čipování psů, pak se situace zlepší. Největší počet venčených
psů je v ranních dobách, kdy se střídají směny MP.
Karel Koubský st. navrhl, že by se do problematiky mohli zapojit i členi preventivní kriminalistiky a
napomínat majitelé psů.
Radim Fedorovič informoval komisi o nákupu jednoho elektro kola pro městské strážníky a do

budoucna se uvažuje i o dokoupení druhého kola. Situace se jistě zlepší. Základem je však změnit
uvažování lidí.
5. Zastávka MHD u hřbitova (1807)
RSDr. Václav Holub byl v roce 2016 požádán, aby za Komisi pro m. sídliště zpracoval studii
zastávek MAD, kterou pak poskytl k veřejnému projednání. Pak Holub ve své studii upozornil na
nutnost zajíždění linek i na Horní Žižkov (počet obyvatel cca 1500 os., nachází se zde jen 1 obchod s
potravinami, docházková vzdálenost k nejbližší zastávce „Centrum“ je 20 min). Velmi vhodná by
byla také zastávka u hřbitova (lidé sem jezdí z celého města na smuteční obřady). Do budoucna je
zde upozorněno i na rostoucí výstavbu směrem na obec Grunta a stejně tak i na městskou část Karlov
(spojit se záměrem zavedení městské dopravy na ČKD a Foxconn).
Zastupitel pan Radim Fedorovič byl přizván na komisi, aby informoval členy o postupu rozšiřování
linek MAD. Studii se dlouhodobě věnuje. Celý koncept konzultoval s dopravními experty a navrhl
rozfázování do tří etap:
1. doporučený interval 30min (ZM změnila interval na 1h)
2. integrace dopravy na přelomu roku 2018/2019 (cestující bude moci jet na jednu jízdenku
autobusem i vlakovým spojem po celém středočeském kraji, viz. PID)
3. rozhodování o změnách (úprava tras, zařazování nových zastávek)
Pak Holub ve své studii upozornil na nutnost zajíždění linek i na Horní Žižkov – ul. Tyršova,
zastávka u hřbitova, ale jeho návrhu se nikdo nevěnoval. Studie komise byla nazvána jako
ekonomicky náročná.
Pan Fedorovič ubezpečil komisi, že předběžně ví o požadavcích na nové zastávky, ale v tuto chvíli se
čeká na průběh zkušebního provozu nových linek. Ve třetí etapě by město řešilo doplnění linek o
nové zastávky.
Karel Koubský st. vyzval komisi, aby navrhla RM zastávky, které chce zařadit do tras. Po zkušebním
provozu RM rozhodne, zda se budou zastávky zřizovat.
Komise znouvu žádá nové zastávky: Sokolovna Tyršova ulice, Parkoviště u městského hřbitova
6. Využití budovy bývalé školní družiny Šipší
Nadace „Dítě a kůň“ požádala komisi o názor, zda by bylo vhodné, pronajmout prostory bývalé
družiny v ul. Studentů pro nízkoprahové centrum „Archa“.
Ing. Vališ místo navštívil a zhodnotil objekt velmi pozitivně: krásný prostorný objekt v zahradě
zeleně, stavebně výborně řešené – 6 výstupů z učeben do zeleně, světlíky s přirozeným osvětlením,
možnost výchovných brigád pro udržvu objektu. Elektřina, voda, odpady jsou funkční. Zároveň ale
uvedl informaci od bývalého nájemce „Špalíček“ – objekt je energeticky značně náročný.
Martin Hlavatý upozornil, že budova kdysi sloužila jako provizorní škola a po dostavení školy Jana
Palacha se měla zbourat. Družina je nyní opuštěná, budova je ekonomicky náročná a město by na
opravu nemělo finance a nejspíše ani povolení. Navrhuje budovu zbourat a postavit parkoviště, zeleň
ponechat. Ve škole Jana Palacha jsou místa k pronájmu.
Hlasování komise: pro zachování budovy 3 hlasy, zbourání budovy 2 hlasy, 2 se zdrželi.
7. Charita v ul. Trebišovská (1808)
Michal Králik a Ing. Jaroslav Kropáček CSc. komisi popsali neúnosnou situaci, která panuje v okolí
charity v ul. Třebišovská. Dříve krásná budova MŠ, nyní ubytovna pro bezdomovce. Bezdomovci se
v okolí chovají nepřístojně, kálí na panelové domy, pod balkóny si dělají dočasná přístřeší - než
otevře charita, mnohdy pod balkóny spí.
Za obyvatele sídliště Hloušky žádají, aby budově byla navrácena funkce MŠ a charitu přesunout
např. do Zelenkovy vily.

8. Odpadkové koše (1809)
Komise obdržela od obyvatelky sídliště Šipší žádost o doplnění odpadkových košů do vnitrobloku
mezi domy Jana Palacha 142-144 a Havířská stezka 136-138. V uvedeném místě je jen jeden koš a v
období od jara do podzimu je pravidelně přeplněný.
9. Aktivity členů
- Ing.Vališ reagoval na připomínku obyvatelky sídliště o naplavené hlíně za domem 17.listopadu 114,
okamžitě předal informaci do TS a ten den se hlína odstranila.
- Ing.Vališ předal připomínky občanů na nedostatky dětského hřiště Vostrov – chybí síť mezi
sluzavkou a druhou věží, dále houpačka hnízdo a rezonuje lanovka. Pí. Marhanové (TO OI), ho
ubezpečila, že o nedostatcích ví a již jsou v řešení: síť je objednána a provoz lanovky byl obnoven a
lano promazáno. Tentýž den byla u chybějících prvků instalována informace „Hřiště v opravě“.
- Pan Josef Beránek upozornil na odstranění osobních údajů z nástěnek komise (v souladu s GDPR)
10. Uzavření mostu a lávky přes řeku Vrchlice Paní Iva Němcová vznesla dotaz, proč se uzavřela
lávka a most přes řeku Vrchlice podél ul. Potoční. Dobroslav Vepřek odpověděl, že mosty a lávky
procházejí pravidelnými kontrolami a v letošním roce most i lávka nevyhověly požadavkům na
bezpečnost, proto musely být bezprostředně uzavřeny. Aktuálně je v řešení nový projekt a město
počítá s opravou lávky do konce letošního roku. Oprava mostu bude časově a finančně náročnější.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
Komise doporučuje četnější pěší kontroly MP ve městě
Komise doporučuje nové zastávky MAD - Sokolovna Tyršova ulice, Parkoviště u městského
hřbitova
Komise žádá o navrácení funkce MŠ v ul. Trebišovská
Komise žádá o doplnění košů sídliště Šipší – vnitroblok Palacha / Havířská stezka / Studentů

4) Reakce rady města :

Zapsala : Yveta Horynová, DiS.
Elektronicky ověřil : Michal Králik, Ing. Jan Vališ

