Číslo materiálu : 05/01
Komise:
Datum :
Přítomni:

Komise pro městská sídliště
6.8.2018
Juraj Kozák, Ing. Jaroslav Kropáček CSc., Ing. Jan Vališ

Hosté:

Yveta Horynová DiS, Ing. Josef Viktora, Ing. Václav Mareček, Martin Hlavatý,
Dobroslav Vepřek,

Omluveni:

Jana Adamová, RSDr. Václav Holub, Michal Králik, Ing. Alena Majznerová

Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

Marie Jurásková, Josef Beránek
Ing. Josef Viktora
1.10.2018 od 15:30 h, 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 6.8.2018
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. Zahájení jednání – přivítání členů, prezence
2. Seznámení s programem jednání
- kontrola předchozích úkolů, reakce RM
- aktivita členů
- nové úkoly
3. Kontrola úkolů
RM na svém jednání ze dne 27.6.2018 projednala návrhy a připomínky komise a dle usnesení č.
486/18 rozhodla takto:
Úkol 1806 – Četnější pěší kontroly MP: v současné době je podstav strážníků, vypsáno výběrové
řízení na nové strážníky, dokoupení druhého elektrokola.
Úkol 1807 – Nové zastávky: pan starosta zadal úkol pro TO, zjistit možnost navýšení autobusových
zastávek Sokolovna Tyršova ul. a parkoviště u hřbitova
Úkol 1808 – Navrácení funkce MŠ Třebišovská: Pan Hadrovský navrhl zadat úkol – urgovat na
poradě vedení přemístění charity a navrácení funkce MŠ, udělat v této věci co nejvíce.
Úkol 1809 – Doplnění košů vnitroblok Palacha/Havířská stezka/Studentů – úkol pro TO: splněno
4. Práce Městské policie
Ředitel MP Ing. Mareček ve 20 bodech shrnul rozsáhlou práci MP. V souvislosti s omezeným počtem
strážníků, vybírají při službě priority a nemohu někdy bezprostředně reagovat na drobné prohřešky
občanů. Spolupracují však úzce s „Prventisty“v terénu a důležítý je také aktivní přístup občanů. Dále
vzniká nový projekt „Bezpečné město“, který bude spuštěn 1. září.
Ing. Josef Viktora upozornil na fakt, že v Kolíně byla zrušena záchytná stanice. Pokud Kraj nevypustí
nutnost záchytné stanice, bude zřízena v Kutné Hoře. Město o záchytnou stanici nestojí (rozhodovací
pravomoc má ale kraj).

5. Zastávka MAD Sokolovna Tyršova ul. a parkoviště u hřbitova (1807)
Ing. Viktora – běží zkušební provoz. Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele nových
elektrobusů, ale nikdo se nepřihlásil – bude se opakovat. Nové zastávky budou řešeny, až budou nové
autobusy.
Dobroslav Vepřek – TO eviduje žádosti na nové zastávky.
6. Charita v ul. Trebišovská (1808)
Dle výpisu ze zápisu jednání RM, RM souhlasí s navrácením funkce MŠ v ul. Trebišovská, ale
zároveň upozorňuje na problematiku vhodného místa pro charitu. Bude složité nalézt nové prostory a
změnit návyky obyvatel charity.
7. Odpadkové koše (1809)
Na žádost komise, TO osadili nové koše ve vnitrobloku Palacha/Havířská stezka/Studentů.
8. Úvozová cesta (1702)
Na doporučení komise, byla upravena úvozová cesta na Kaňk v přírodním rázu. Komise je se
vzhledem cesty spokojena a děkuje městu na realizaci úpravy. Komise zároveň doporučuje k cestě
umístit několik laviček a odpadkové koše na začátku/konci cesty.
9. Vodní prvky (1701)
V souvislosti se sužujícími vedry, by komise ráda oživila projekt Vodní prvky na sídlišti. Žádá o
zařazení vodních prvků do projektu Revitalizace Hlouška a nový prvek na sídlišti Šipší.
10. Aktivity členů
Ing. Vališ svépomoci opravil lavičku v ul. 17. listopadu a pomohl člověku v nouzi přivoláním MP.
Žádá ostatní členy komise, aby si všímali problémů v okolí a navrhovali možná řešení nebo je řešili.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
Komise žádá o umístění laviček a odpadkových košů k opravené úvozové cestě
Komise doporučuje začlenit vodní prvky do projektu Revitalizace Hlouška
4) Reakce rady města :

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

