Zápis OV č. 1/19
Osadní výbor:
Datum:
1.

Osadní výbor Šipší (OV)
1. 4. 2019 v 18.30 h

Přítomní:

Předseda: Martin Suchánek
Členové: Martin Hlavatý, Svatava Keltnerová, Josef Krištof, Zdeňka Balšánková,
Ondřej Skřivan, Ivan Kapusta, Juraj Kozák, Aleš Kerner, Tomáš Pilc, Hana
Žampachová,
Jan Lenk, František Záleský, Petr Vávra
Bc. Pavlína Daňková
J. Buřičová, Ing. J. Jäger

Nepřítomní:
Zapisovatel:
Hosté:
Za město
Kutná Hora:
Příští jednání:

Mgr., Bc. Silvia Doušová
6. 5. 2019 v 18 h, ZŠ J. Palacha

1) Program jednání OV včetně komentáře:
1. Zahájení:
Předseda přivítal členy a hosty a seznámil je s programem. Dále přítomné stručně informoval, co je
OV a jaké jsou možnosti OV oproti komisi – je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města pro
daného území. Z jednání bude pořizován písemný zápis podepsaný vždy předsedou. Zapisovatelem
byla zvolena Bc. Pavlína Daňková. Mgr. Doušová doplnila, že zápisy OV, je nutné zasílat všem
členům ZM přes kancelář tajemníka. V případě úkolu bude zápis rozeslán na patřičná oddělení,
jejichž povinností je zpětná vazba.
2. Informace z TS Kutná Hora, spol. s.r.o:
Předseda předal slovo Ing. Jägrovi, který je jednatelem TS Kutná Hora, spol. s.r.o. a dostavil se, aby
objasnil situaci týkající se nového osvětlení na sídlišti.
Ing. Jägr
 vysvětlil financování výměny osvětlení, jakých částí se výměna týkala vč. celých stožárů (cca
60 ks). Cílem výměny je vznik dynamicky řízeného osvětlení, úspora el. energie. Omluvil se
za nízkou informovanost občanů, 3 rozkopané ulice atd. Přislíbil, že občané budou napříště
včas informování a informace budou vylepeny také na první a poslední lampě v ulici, kde
budou probíhat práce. Nyní bude následovat výměna rozvaděčů vč. diagnostiky. Na stožáry
lze přidat kamery, hlídací čidla, měřiče apod. (např. proti kriminalitě). Začátkem května
proběhne měření osvícenosti, které je podmínkou dotace. Dodavatel poskytuje 7 let záruku a
opravy musí zajistit do 24 hod.
Členem OV byla vznesena otázka, zda lze světla snížit?
Ing. Jägr přislíbil, že se tak v případě potřeby stane a informoval o možnostech naklápění světel. Na
vznesenou otázku, proč mají lampy stále široké červené „sukně“, které zabírají v některých místech
značnou část chodníku, bylo Ing. Jägrem vysvětleno, že tam jsou zabudovány kabely a původní
regulační prvky. Dále probíhala odborná diskuze o technických parametrech, technologii ovládání a
otevřenosti systému pro další připojení apod.
POŽADAVKY ČLENŮ OV NA TECH. SLUŽBY:
I. doplnit lampy na ul. 17. listopadu na přístupových chodnících ke vchodům, kde je tma a
občané se bojí. Návrhem Ing. Jägra bylo pořídit nízká světla 1 m na osvětlení těchto
prostranství, jejichž cena se pohybuje cca 2.000, - Kč.
Pro doplnění lamp je potřeba sesbírat data, kde je potřeba světla umístit.
II. uzavření pouze části ul. J. Palacha při zónovém čištění.
III. uklízení listí až do prosince.

Na základě odpovědi Ing. Jägra je potřeba o prosincový úklid zažádat samostatně a v případě
ostatních požadavků se obrátit na MěÚ technické odd.
3. Informace z vedení města:
J. Buřičová
 informovala přítomné o probíhajícím Generelu dopravy (GD), který zpracovává ČVÚT pro
Kutnou Horu. Vysvětlila, co je GD a přednesla, že v měsíci dubnu budou probíhat průzkumy
dopravy (bus, vlak) statická doprava a směrové průzkumy. Z těchto dat budou na konci
května připraveny první výstupy a návrhy. Požádala OV o součinnost – připraví otázky, které
zašle na OV a přislíbila zaslání zadání Generelu dopravy vč. harmonogramu členům OV.
Informovala, že veřejné zasedání bude po zpracování analytické části.
Na základě tohoto příspěvku probíhala diskuze o možnostech parkování, blokování vchodů v případě
zaparkování sanitky, hasičů s návrhem vyhradit pro tyto případy 3-4 místa pro tyto případy. Dalším
návrhem bylo pořízení na parkovací kotouče na parkovací místo přímo u vchodu.
K dotazu, jak se bude v Generelu dopravy řešit provoz a parkování na Třešňovce odpověděla Mgr.
Doušová, že není páteřní komunikací. Dále bylo sděleno, že průjezd zahrádkářskou kolonii GD
neřeší. K problému průjezdu zahrádkářskou kolonii bylo domluveno, že se požádá na odd. dopravy o
pořízení značky průjezd zakázán
Mgr. Doušová:
 informovala přítomné o finančním příspěvku pro OV, který činní 11.000, - Kč/rok a proplácen
bude na základě předložených dokladů na ekonom. odd.
 informovala, že se Hlouška pro potřeby OV rozdělí na části Hlouška a Třešňovka
 informoval, že probíhá veřejná zakázka na pasportizaci pozemků
4. Informovanost občanů sídliště:
Předseda OV:
 informoval o komunitní zahrádce KOKOZA občané se mohou přihlásit (informace na vývěsce
u Kauflandu)
 informoval o 3. ročníku Galerie/Street Art na Šipší a využití navržených ploch. Všechny
plochy byly vzaty na vědomí až na nedoporučení návrhu nově umístit betonové profily na
kruhovém objezdu J. Zajíce z důvodu zvýšení teploty v létě v této oblasti. Věc rozhoduje
vedení města.
 Možnosti vytvoření FB, emailové adresy.
 Zápisy z jednání OV se umístí v Pasáží, na vývěskách, nástěnkách SVJ apod.
 Možnost kácení stromů na sídlišti: informace naleznete na stránkách MěÚ obor ŽP.
https://mu.kutnahora.cz/mu/povoleni-kaceni-drevin-rostoucich-mimo-les
Možností řešit kácení formou OZV se již zabývá Komise ŽP.
Ze zápisu Komise pro ŽP: Komise doporučuje prověření možnosti podílení se žadatelů na
nákladech za kácení a náhradní výsadbu v případech, kdy kácení není nezbytně nutné
(strom neohrožuje, neničí…) a to formou vyhlášky


OV se domluvil, že počká na vyjádření komise ŽP.

3) úkoly

Mgr. Bc. Doušová:
 zjistí, zda je možné zastoupení člena OV na základě PM.
 zašle předsedovi OV kontakty SVJ
A. Kerner:
 zajistí FB, emailovou konferenci, kontaktní email. adresu pro občany
M. Suchánek:
 zjistí možnost nočního parkování na části parkoviště u Kauflandu za poplatek
OSADNÍ VÝBOR:
 zajistí umístění zápisů z jednání OV na dalších plochách např. v Pasáží, nástěnkách SVJ apod.
 připraví body (vstupy) pro vizi týkající se sídliště na krátkodobé období (3-5 let) a
dlouhodobé období (10let) v součinnosti s ostatními občany (např. využití bývalé družiny
apod.).
 připraví doporučení pro umístění lamp
4) plánovaný program příštího setkání:
Brainstorming na téma rozvoje oblastí v příštích 3, 5 a více letech.

Zapsala: Bc. Pavlína Daňková.
Elektronicky ověřil: Martin Suchánek

