Zápis z jednání komise pro městská sídliště ze dne 23.1.2012
Datum a čas konání: 23.1.2012, 15.30 hodin
Místo konání: zasedací místnost MÚ Kutná Hora, Václavské nám.182
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P.Ouřecký, E.Krupičková, Ing.Hájková
Hosté: Ing.Jäger, Ing.Franc, Ing.Suchánek, Ing.Tvrdík

Program:






Zahájení, prezence
Informace ředitele Technických služeb – problematika VO
Anketa
Kontrola zápisu
Různé

Zahájení, prezence, obeznámení s programem

Předseda komise, pan Hlavatý zahájil jednání, přivítal hosty a obeznámil s programem.
(Ing.Hájková omluvena pro nemoc, pozvat na příští jednání – zajistí Děkanovská; pí Krupičková a
p.Ouřecký pracovní povinnosti)
Kontrola zápisu



M.Hlavatý – plnění úkolu z minulého jednání – jedná se o pozemky na sídlišti Šipší, které
nejsou ve vlastnictví Města Kutná Hora; zjišťoval na majetkovém oddělení možnosti
vyvlastnění, jednal s Mgr.Šorčíkovou, pokusí se být nápomocná; jednání se správcem
konkurzní podstaty – v současné době se připravuje žaloba)

Informace ředitele Technických služeb – problematika VO

Na jednání komise byl pozván ředitel TS, pan Ing.Jäger. Začátkem měsíce bylo největším
problémem mnohých částí města s příchodem večera nefungující veřejné osvětlení.
TS mají přehled o nahlašování poruch, přímo od občanů i od MP (nejvíc od vedoucího OSM, který
měl přehled o poruchách), vyjíždělo se operativně dle možností TS.
Pan ředitel vysvětlil příčiny, jsou to kabelové poruchy, některé vznikly při rekonstrukci ulic, kabely
jsou nakopnuté. Zapojil všechny složky pro urychlení a odstranění oprav VO. Prostředky na
odstranění poruch nestačí, poruchy pomáhají odstraňovat zaměstnanci ČEZ.
Technickým službám patří poděkování za svoz vánoč.stromků.
Anketa
Na minulém jednání bylo dáno do distribuce cca 500 anketních lístků. Naše komise
byla vyzvána na zajištění distribuce dotazníků pro zjištění názorů obyvatel sídliště
Šipší. Členové komise začala distribuovat dotazníky i ve spolupráci ze ZŠ Jana
Palacha, jejímuž vedení touto cestou děkujeme za spolupráci.
Zpět se vrátilo 186 dotazníků; předseda komise musel do 11.1. dotazníky na odbor
investic, vyhodnocené dotazníky budou součástí žádosti o dotace.

Vedení města děkuje členům komise, občanům, všem, kteří se podíleli na
zajištění anketního šetření. Váží si zájmu občanů při řešení problémů,
týkajících se rozvoje sídliště a děkuje za náměty a připomínky.
M.Hlavatý informoval, že nejvíc připomínek se v anketě vztahovalo k parkování.
Předpokládá o zpětnou vazbu od odboru investic.

Různé


M.Hlavatý – doporučovalo se v Šandově ulici opravit DH, stačilo vyměnit
dřevěné lavičky, lidé se ptají, proč to nakonec skončilo úplnou likvidací DH;
odpověděl Ing.Tvrdík – DH musí dodržovat určité parametry a dětské prvky
musí být certifikované, bohužel, tady nestačilo vyměnit dřevěné prkna na
lavičkách, DH nesplňovalo normy



J.Čermák – slyšel informaci o možné závoře k parkování u Kauflandu (anebo
placené parkoviště u ulice 17 .listopadu?), zakládá se na pravdě?



Ing.Franc – Kaufland se bude podílet na financování kruhového objezdu
Ortenova ulice a Kaufland, parkoviště u Kauflandu stojí na pozemcích, které
jsou ve vlastnictví Kauflandu; tudíž je v plně jeho kompetenci si stanovovat
pravidla; doposud na základě ústní dohody se mohlo libovolně využívat jejich
parkoviště pro parkování automobilů obyvatel sídliště. Je pravdou, že mnohdy
zákazníci Kauflandu nemají kde zaparkovat z důvodu, že místa pro parkování
jsou obsazeny auty, které patří obyvatelům sídliště.



J.Čermák – souhlasil s panem Francem, že některé auta na parkovišti tam
stojí pořád i několik dnů, kdyby se vzal fotoaparát a udělala se
fotodokumentace, mnohdy by se člověk divil, šlo by pořád o ty samé vozidla



Ing.Exner – z jeho zkušeností, do 15 hodiny se dá na sídlišti v klidu
zaparkovat, po této hodině již jenom na parkovišti Kauflandu



Ing.Vališ – navrhoval, zda Město nemá nějaké právní prostředky, kterými by
se šlo s Kauflandem domluvit na režimu, který je tam doposud



Ing.Jirásek – je překvapen a mile potěšen účastí obyvatel na dotazníkovém
šetření, je vidět zájem obyvatel o dění a život kolem nich, děkuje za podnětné
náměty a připomínky



Ing.Jirásek – v případě, že by nastala situace u Kauflandu a byl by zákaz
parkování, další veřejné parkování se rýsuje při výstavbě obc.domu Tesco



Ing.Jirásek – dotaz – o finančních prostředcích, ohledně rekonstrukce
Benešovy ulice (použity od investorů…)



Ing.Jirásek – co se bude dít s bikrosovou dráhou?



Ing.Franc – stav BD je nutné konzultovat s odborem investic a po úvaze
stavbu dokončit, je to pro náctileté oblíbený sport



Pan Kozák,Ing.Jirásek – se dotazoval, kdy MP konečně začne postihovat řidiče,
kteří se chovají neukázněně na sídlišti, nerespektují dopravné značení,
přechody, žluté čáry, zeleň a podobně



Ing.Franc – zatím na sídliště se chová vůči řidičům poměrně benevolentně, ale
v případě, že komise vyžaduje tvrdší postup, není problém



Členové komise jsou toho názoru, že když se dá pokuta několika řidičům tento
způsob represe působí výchovně na další řidiče a má to pozitivní efekt, nelze
donekonečna přihlížet na nekázeň řidičů.



Na příští jednání pozvat –pana Kubového, velitele MP – zajistí Děkanovská



Paní Krupičková – sdělení – Opletalova ulice – síť u hřiště opět porušena



Ing.Majznerová – ul.Ortenova, za retardérem se pořád udržuje voda

Příští jednání komise se koná 12.března 2012 v 15.30 hodin
v zasedací místnosti MÚ Václavské náměstí, 182.

Zapsala: Alena Děkanovská
Zápis e-mailem ověřil: Martin Hlavatý

