MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor investic
mu.kutnahora.cz, ID datové schránky: b65bfx3

Váš dopis ZN.:
Ze dne:
Naše č. j. :
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:

Připomínka ZM č. 4-7/19
18. 06. 2019
Ing. arch. Martin Kremla
327 710 232
kremla@mu.kutnahora.cz
04. 7. 2019

Doručeno: elektronicky: zjirasek50@seznam.cz
Vážený pan
Ing. Zdeněk Jirásek
Jana Palacha 144
284 01 KUTNÁHORA

Odpověď na připomínku vznesenou na jednání ZM dne 18. 6. 2019 (4-7/19)
Vážený pane zastupiteli,
na zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora dne 18. 6. 2019 jste vznesl připomínku k
projektu parkoviště v Opletalově ulici.
Požádal jsem pracovníky odboru investic o vyjádření k Vaší připomínce, zde je jejich
jednoduchý přehled po konzultaci s projektantem:
- Zpracovatel Ing. Kejval dokončuje jednostupňovou dokumentaci. Tedy PD pro vydání
územního a stavebního povolení, rozšířenou o náležitosti pro provedení stavby (a VŘ)
jako detaily, rozpočet, výkaz výměr. V rámci PD se řešily poměrně komplikované sítě
(viz přeložky) a nakonec se musela dělat i geologická rešerše.
- Po dokončení zpracování dokumentace (snad tento měsíc) a kompletaci všech
vyjádření DOSS bude požádáno o zahájení stavebního řízení. Zda normálně, či
veřejnou vyhláškou záleží na stavebním úřadě.
- Aktuálně nám přišel návrh na jednu z přeložek, která je stavbou vyvolána. Konkrétně
optiky Cetin. Po odsouhlasení nabídky Cetin (přes 200.000,-bez DPH) radou města
bude uzavřena smlouva, dle které vlastník infrastruktury provede překládku. Termín
nedokážeme odhadnout.
- Stejný proces bude následovat u přeložky kabelů ČEZ, o kterou jsme rovněž požádali
a zatím nemáme reakci. Termín ani cenu přeložky nedokáži odhadnout, minule nám
dal ČEZ do smlouvy provedení do 18 měsíců. Dělají to sami, stejně jako Cetin.
- Pokud bude šance, že bude vydáno stavební povolení a přeložky budou slíbeny od ČEZ
a Cetin v dohledné době, může dát město akci do návrhu rozpočtu na příští rok.
S pozdravem

Ing. Josef Viktora
starosta

MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor správy majetku
mu.kutnahora.cz, ID datové schránky: b65bfx3

Váš dopis ZN.:
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Připomínka ZM č. 4-8/19
18. 06. 2019
Ing. Blanka Maternová
Ing. Jan Jäger
327 710 175
maternova@mu.kutnahora.cz
07. 8. 2019

Doručeno: elektronicky: zjirasek50@seznam.cz
Vážený pan
Ing. Zdeněk Jirásek
Jana Palacha 144
284 01 KUTNÁHORA

Odpověď na připomínku vznesenou na jednání ZM dne 18. 6. 2019 (4-8/19)
Vážený pane zastupiteli,
na zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora dne 18. 6. 2019 jste vznesl dotaz, jaký je
záměr s areálem bývalé cihelny.
Technické služby mají uzavřenou smlouvu na využití cca ½ (46%) plochy daného areálu
a to parcely č. 747/46, 747/47, 747/71, 747/85 včetně stavby bez č.p. a 759.
V druhé polovině areálu v tuto chvíli má Město Kutná Hora dva nájemce – Autodoprava
Krupička a Arriva.
V zrekonstruované budově je dnes jako vypůjčitel Městská knihovna na dobu určitou do
roku 2021 a jednu místnost pronajímáme společnosti Arriva, vše samozřejmě po
schválení poskytovatelem dotace.
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. (dále TS) využívají pronajatou zadní část
objektu k uložení stavebního materiálu na zpevněných volných plochách a pod
přístřeškem. Podstatná část zde uloženého materiálu je v majetku Města Kutná Hora kámen, cihly, dlažební kostky, kamenné obrubníky, betonový a cihelný recyklát. V době,
kdy byl majitelem objektu Městem Kutná Hora změněn záměr co nejlacinějšího zbourání
stávajících objektů a vytvoření sídla pro společnost TS z důvodu současného umístění
v území, které není k tomuto účelu určeno územním plánem, si společnost pronajala
pouze část potřebnou pro skládkování stavebního materiálu vytěženého na území města,
který velmi zlevňuje investiční akce na komunikacích, atd. Podle posledních informací
není záměrem města využití areálu jako sídla technických služeb spojených se
zpracováním tříděného odpadu a bioodpadu na rozdíl od původního záměru, který měl
řešit změnu sídla technických služeb spojenou s předzpracováním tříděného odpadu a
bioodpadu v zařízení postaveném za dotační podpory.
S pozdravem
Ing. Josef Viktora
starosta

MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor investic, technické oddělení
mu.kutnahora.cz, ID datové schránky: b65bfx3
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Připomínka ZM č. 4-10/19
18. 06. 2019
Marhanová Božena
327710191, 602355160
marhanova@mu.kutnahora.cz
28. 6. 2019

Doručeno: elektronicky: zjirasek50@seznam.cz
Vážený pan
Ing. Zdeněk Jirásek
Masarykova 581
284 01 KUTNÁHORA

Odpověď na připomínku vznesenou na jednání ZM dne 18. 6. 2019 (4-10/19)
Vážený pane zastupiteli,
na zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora dne 18. 6. 2019 jste požádal o informaci ve věci
stanoviska ke snížení rezervovaného výkonu ve smlouvě na dodávku tepla.
Jako odpověď Vám v příloze zasíláme Rozhodnutí čj: 03299-32/2018-ERU, které dne
20. 6. 2019 vydal Energetický regulační úřad se sídlem Masarykovo náměstí 5 v Jihlavě.
Dále mi dovolte, abych využil této příležitosti a doplnil odpověď, kterou jsme Vám zaslali
dne 29. 5. 2019, a která se týkala informace ve věci dokončení výměny kogeneračních
jednotek na kotelně Šipší (připomínka vznesena na jednání ZM dne 14. 5. 2019 - 3-14/19).
Dle aktuální informace jednatele společnosti KH Tebis, s.r.o., došlo k uzavření smlouvy o
dodání 2 ks KJ se společností Bosch. V současné době dochází ke zpracování projektové
dokumentace a legislativních kroků pro zdárnou výměnu posledních dvou ks stávajících KJ.
S pozdravem

Ing. Josef Viktora
starosta

Příloha: Rozhodnutí čj. 03299-32/2018-ERU ze dne 20. 6. 2019

