OsV:
Datum:
Přítomni:

1.

Zapisovatel:
Omluvili se:
Neomluveni:
Host:
Člen RM, ZM:
Příští jednání:

Zápis OsV Kutná Hora – Šipší č.: 2/20
Osadní výbor Šipší (dále: ,,OsV“)
17.2.2020 v 18:00 hod
Předseda: Martin Suchánek (MS)
Členové: Ivan Kapusta, Svatava Keltnerová, Aleš Kerner, Juraj Kozák, Josef Krištof,
Ondřej Skřivan, Alexandr Špalek, František Záleský, Petr Vávra
Alexandr Špalek
Silvia Doušová, Martin Hlavatý, Jan Harsa, Hana Žampachová,
Tomáš Pilc, Zdeňka Balšánková, Jan Lenk
Šárka Zmeková, Radim Fedorovič
zástupce vedení města nepřítomen
23.3.2020 v 18:00 hod, ZŠ J. Palacha

1) Program jednání včetně krátkého komentáře:
Předseda OsV M. Suchánek seznámil přítomné s programem jednání:
o úkoly z minulých jednání, informační update,
o MAD – městská autobusová doprava,
o pásy zeleně a květinové louky,
o jednací řád,
o ostatní
Úkoly z minulých setkání, informační update:
o Deratizace provedena dle plánu.
o nový požadavek: zasypání děr Jana Palacha 155 (před vchodem) a řešit 142-144
(zadní vchod).
o Dopravní generel – M. Suchánek informoval, že v „řešení“ je stále Vnitřní Město.
o Připomínky a dotazy, které byly vzneseny na minulém OsV jsou zpracovávány (dále viz.
připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM tohoto zápisu).
o Knihobudka – A. Kerner informoval o schválení projektu pro sídlišti Šipší.
o Prořez stromů místo kácení – poptá J. Kozák.
o Freestyle – občané provedli vlastní silou úklid materiálu u hřiště, kde mají děti umístěné
překážky.
o Revizi dětských hřišť – M. Suchánek informoval o stavu kontroly dětských hřišť a snaze zajistit
odstranění zjištěných závad před sezónou.
MAD – městská autobusová doprava:
Na základě připomínek z minulého OsV byl pozván host pan Radim Fedorovič (dále ,,RF“), spoluautor
nového řešení MHD v Kutné Hoře, aby odpověděl na připomínky občanů a členů OsV:
o Připomínka 1: Nevyhovující typ jízdních řádů – chybí časy dojezdů, chybí délka jízdy apod., což
znemožňuje orientaci.
o RF: Jsou připravovány nové jízdní řády, které by měly tuto informaci obsahovat.
Termín výlepu nových jízdních řádů zatím není známý a bude se odvíjet od termínu
aplikace plánovaných změny a finančních možností.
o Připomínka 2: Nejasnosti u autobusů na hlavním nádraží. Není jasně odlišené, který autobus
kam jede, což je matoucí zejména pro turisty směřující do centra.
o RF: Mohlo by být vyřešeno dvěma nástupními místy, kde bude jasně a zřetelně
označeno, který autobus jede směr centrum. Autobusy nově označeny jsou.
o Návrh OsV: Přidat velkou informativní ceduli s informací, která linka jede směr

o

o

o
o

o

o

o

o
o

o

centrum. Případně přidat mapku linek, včetně barevného označení. Doporučena
grafická podobnost s orientační mapkou metra v Praze.
Připomínka 3: Číslování autobusů zbytečně složité na velikost Kutné Hory.
o RF: Číslování bylo zvoleno, tak aby se nepletly čísla starých a nových linek. Nové linky
tak začínají číslicí 1 a dále je pak značeno číslo linky (např. 11). Víkendové spoje jsou
potom označeny číslicí 9 na začátku. Neplést s linkou F, což jsou příměstské linky
nikoliv MHD.
Připomínka 4: Některé spoje jsou velice málo obsazené, provádí se zpětné vyhodnocování?
o RF: S daty od provozovatele MAD se pracuje a jsou zpětně analyzovány. Např. nárůst
na víkendových linkách je cca o 26 %. Připravuje se další víkendové posílení, které by
mohlo v některých režimech zkrátit o víkendu prodlevu mezi spoji cca na 30 min.
o Návrh OsV: Dle minulosti poukazujeme na možný nesoulad dat od provozovatele se
skutečností. Pokusit se zjistit reálné informace a porovnat s daty od poskytovatele,
např. v rámci měření zapojit SPŠ a VOŠ Kutná Hora – včetně ověření i zpracování dat.
Připomínka 5: Špatně označené některé zastávky – např. U kostela (chybí U kostela „Kaňk“),
což je vzhledem k počtu kostelů matoucí.
o RF: Prověří pojmenování zastávek na jízdních řádech i v autobusech.
Připomínka 6: Špatně zvolená technologie autobusů – vzhledem k charakteru města panuje
obava, že dříve než očekávaně bude tyto typy autobusů obtížné efektivně provozovat (rychlé
opotřebení baterií a dalších částí). Pomalé dobíjení, které mnohdy znamená nemožnost
využít elektropohonu a provozovatel musí nasazovat klasické autobusy se spalovacím
motorem.
o RF: Výběr autobusů byl vázán na dotaci – výběr typů autobusů provedl poskytovatel
a bylo schváleno městem. Předpokládám, že po skončení udržitelnosti dotace by
mohlo být vyhlášeno nové výběrové řízení.
Připomínka 7: Hala Klimeška není propojena přímým spojem se sídlištěm Šipší.
o RF: V současné době navrhovány dvě řešení. Konzultuje se jejich vhodnost.
Předpokládaná změna podzim 2020.
Připomínka 8: Jiný tarif na MHD a příměstské nebo dálkové autobusy.
o RF: Tento problém bude řešen s připravovanou integrací MAD do PID. Vedou se
jednání a předpokládá se jednotná jízdenka na všechny typy příměstské dopravy PID.
Očekávané zavedení PID prosinec 2020 - optimistický termín.
Připomínka 9: Špatné nebo žádné vydání lístků, zejména u tarifu pro seniory, případně
zvýhodněné jízdné např. pro dárce krve. Někdy není lístek vydán vůbec.
o RF: Situace se postupně zlepšuje, jedná se o chybu a špatné jednání řidičů, kteří musí
správný lístek (včetně lístku s „0“ cenou) vydat vždy. Jediná možnost, jak toto jednání
odhalit je spolupráce s cestujícími, kteří by měli nesoulad s vydáním lístku ohlásit.
Každá takováto situace je prověřována a řešena s provozovatelem. Prosíme všechny
občany, pokud mají podezření na špatné chování řidičů, včetně špatného vydávání
lístků, aby nás informovali např. mailem mhd@kutnahora.cz . Všechny podněty jsou
prověřovány.
Připomínka 10: Prověřit nastavení dopravy k velkým podnikům – Foxconn, ČKD. Jsou-li časy
MAD v souladu se začátkem/koncem pracovní doby (směn).
Připomínka 11: Lépe informovat a zjednodušit informace o MAD na portálu města.
Vyhledávání neúplné. Poznámka: RF na místě zkusil najít potřebné informace na webovém
portálu města, nicméně informace byly neúplné a orientace byla problematická. Informace
ohledně MAD jsou nešťastně umístěny. Složitý odkaz a doména. Zjednodušit.
Připomínka 12: OsV požádal RF připravit krátký informační dokument, který bude umístěný
na vývěsky OsV, facebook a web, který by obsahoval důležité informace o MAD (např.
důležité odkazy a kontakty, další aplikace s online sledování autobusů).

Předseda Martin Suchánek poděkoval za návštěvu.

Pásy zeleně a květinové louky:
o M. Suchánek informoval o připravovaném projektu květinových luk a zelených pásu, které
budou spadat pod jiný režim údržby zeleně (dále viz. požadavek OsV Šipší ze dne 6.5.2019 a
usnesení Rady města Kutná Hora ze dne 5.2.2020). Pásy a květinové louky zadržují více vody
a prachových částic, snižují okolní teplotu. To vše vedle lepšího vizuálního efektu, např.
barevné květy.
o Členové OsV do příští schůze připraví návrhy, kde by tyto pásy budou mít smysl, nebudou
zbytečně devastovány, např. mimo exponovaná místa pro procházky.
Jednací řád:
o Diskuze nad návrhem nového jednacího řádu vytvořeného administrativou města. Návrh
obsahuje řadu velmi problematických bodů, které budeme rozporovat a připomínkovat.
Martin Suchánek zdůraznil, že osadní výbory mají být apolitické a občané v nich pracují
dobrovolně a zdarma. Informoval členy OsV o domluveném pracovním setkání předsedů OsV
s cílem poskytnou úřadu společnou zpětnou vazbu. Vyzval členy k účasti na tomto setkání.
Návrh na změny členství:
o Usnesení: Osadní výbor Šipší navrhuje Zastupitelstvu města Kutná Hora na dalším jednání
odvolat člena OsV Tomáše Pilce a místo něho jmenovat novou členkou OsV paní Šarku
Zmekovou. Hlasování OsV: jednomyslné.
o Vysvětlení: Pan T. Pilc na jednání OsV Šipší nedochází a zároveň svou účast dopředu, ani
posléze neomlouvá, nevyjadřuje se k problematice v rámci emailové komunikace OsV, ani na
FB stránkách OsV. Na jednání OsV začala docházet a aktivně se podílet na jeho chodu paní
Š. Zmeková. Vzhlede k výše uvedenému a dále možnému záměru města snížit počet členu
OsV na maximálně 15 (viz. návrh nového jednacího řádu), doporučení paní místostarostky
přijmout paní Š. Zmekovou, žádáme o odvolání pana T. Pilce a na jeho místo doporučujeme
dosadit paní Š. Zmekovou. Osobní údaje kandidáta předány úřadu ke zpracování.
Ostatní:
o diskuze, různé
2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM:
• Deratizace.
• MAD úkoly.
• Odvolání a jmenování nových členů OsV.
dále viz. otevřené z 1/20:
• Paní místostarostka:
o odhad na likvidaci družiny (stanovit harmonogram a informovat OsV).
o termín na parkoviště u trafostanice (stanovit harmonogram a informovat OsV).
• Rozpočet města – zajistit, aby měl OsV průběžný analytický přístup – přehled pro veřejnost, aby se
vědělo, jak se s penězi nakládá, viz. metodika MV pro města a osadní výbory.
• Investice Šipší – zjistit, o jakou položku v rozpočtu v hodnotě 400 tis. Kč se jedná.
• OsV Šipší a Hlouška chtějí být informovány o všech materiálech, které jdou do RM a ZM a obsahují
body s přímým dopadem do těchto částí města.
• TS platit za úkol, ne hodinovou sazbou – pokusit se otevřít diskuzi o změně odměňování.
• TS mají dát možnost přivýdělku občanům (důchodcům, ženám na rodičovské dovolené) na úklid
hřiště, sněhu apod. Pokusit se za odměnu zajistit například zavírání a otevírání hřišť, přikrývání
pískovišť, úklid sněhu ve sněhové dny, zalévání květin a křovin, případně stromů.

•

Ověřit kvalitu opravy kanálů, záruku, které po opravě nejsou v rovině s vozovkou (info M. Hlavatý).

Zapsal: A. Špalek
Ověřil: M. Suchánek

