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Komise pro městská sídliště
18.6.2012
M.Hlavatý, Ing.Jirásek, J.Kozák, Ing.Vališ, J.Čermák, Ing.Exner,
RNDr.Civišová, Ing.Štolbová,
Ing.Majznerová, P.Berka, P.Ouřecký,
omluven
10.9.2012 v 15.30 hodin

1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města bere na vědomí zápis z komise pro městská sídliště ze dne 18.6.2012

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Zahájení, prezence
1.Kontrola zápisu
2.Zónové čištění
3.Regenerace panelového sídliště – I.etapa dokumentace
4.Různé
Pan předseda Martin Hlavatý přivítal všechny přítomné a obeznámil je s programem.
1. Kontrola zápisu
- k zónovému čištění z řad obyvatel připomínky (např. nesouhlas s opakovaným ranním
buzením)
- návrh na provedení průzkumu v podobě ankety (výsledek anketního šetření: 360 anketních
lístků rozdáno, 112 respondentů odevzdalo anketní lístek zpět, pouze 15 bylo negativních)
- revitalizace kontejnerových stání – informoval pan Hlavatý – skutečně byly zpracovány dva
projekty Ortenova, Šandova ulice (dle sdělení ing. Hájkové vedení města zamítlo podání žádosti
na podání grantu, důvod jí nebyl sdělen)
- na ZŠ Jana Palacha je jmenovaná nová pani ředitelka Mgr.Drabešová (vzhledem k úzké
spolupráci naši komise se školou J.Palacha, bude vhodné navázat spolupráci i s novou pani
ředitelkou)
- napojení na sídliště – nový kruhový objezd – doporučovala komise úkol pro EO – sledovat stav
událost i nadále, jak se budou vyvíjet
2. Zónové čištění
- M.Hlavatý seznámil přítomné s průběhem zónového čištění v květnu a červnu a o
připravovaných výlukách v červenci. Současně předložil sdělení mst.ing.France k výsledku
koordinační schůzky před posledním čištěním. Členové komise po diskusi konstatovali, že
činnost TS KH s.r.o. v době zónového čištění neodpovídá předpokladům při přípravě akce (
zejména v koordinaci činností a koncentraci prací právě do dne čištění, kdy vozidla občanů musí
opustit parkovací místa v době od 7.00 do 16.00 s ohledem na rozsah prací a ukončení prací TS
v podstatně dřívější době). Z uvedených důvodů doporučuje komise pro městská sídliště
Radě města pro rok 2013 vypsat pro získání dodavatele zónového čištění na
městských sídlištích výběrové řízení.
- opět diskuse ohledně zónového čištění, způsobu ohlašování
- Ing.Jirásek – tvrdil, že je rozdílná účinnost rozhlasového sdělení
- M.Hlavatý – vyhláška o nočním klidu určitě není porušena, ale pan Vališ tvrdil, že jeho rušilo
opakované ranní ohlašování
- Ing.Štolbová – potvrdila, že při zónovém čištění jsou některé vozidla opakovaně odvážena,cca

je odtaženo 50 aut
- Ing.Exner – v současné době mu více vadí hluk, který je v časných hodinách z rekonstrukce
plynu (samozřejmě to chápe a respektuje, že to musí být)
- Ing.Štolbová – konstatuje, že firma provádějící rekonstrukci plynu, opravdu dává po skončení
prací chodníky i zeleň do původního stavu
3. Regenerace panelového sídliště
- Pani RNDr.Civišová podala informaci o zpracovaném projektu „Regenerace panelového sídliště
Šipší – Kutná Hora“. Źádost o získání dotací je podána, zatím Město finance ještě neobdrželo.
Podmínkou získání dotace bylo i zpracování ankety, na které se podílela i komise.
- Celkové vyhodnocení ankety, které je součástí žádosti o dotaci vypracoval pan Ing.Krásný,
komise je ale nemá k dispozici, přestože o to komise opakovaně žádala. (Pani Civišová
přetlumočila panu Krásnému, aby členům komise bylo možné nahlédnout k těmto materiálům).
- Řešené území sídliště Šipší – I.etapa 2012 čítá jedenáct panelových bytových domů, které
svým uspořádáním do třech deskových hmot částečně vymezují klidný vnitroblok a uliční
prostory vně. Charakter navrhovaných úprav nevyžaduje povolení ve stavebním řízení, protože
se jedná opravy stávajících konstrukcí ve stávajícím rozsahu (opravy komunikací, doplnění a
výměna městského mobiliáře v řešené oblasti, regenerace zeleně a trávníku).
- V rámci regenerace panelového sídliště je jedním z úkolů řešení přeměny nefunkčních
zpevněných stávajících ploch, na rozšířené pěšiny i na klidové zóny (na nové lavičky, mobiliář
apod.) Stávající chodník v ulici Jana Palacha je navržen k rekonstrukci. V I.etapě je zahrnuta
oprava uličního chodníku, spojená se zpevněním okraje chodníku směrem k panelovým
domům.Taky bude provedena obnova stávajícího kontejnerového stání.
- Členové komise se na jednání mohli seznámit s PD.
- Někteří členové měli připomínky k předložené PD a s politováním konstatují, že komise nebyla
přizvána k žádnému projednávání a že se k projektu nemohla vyjádřit
- Komise žádá předložení vyhodnocení ankety – zajistí odbor investic
- Zjistit, zda neexistuje elektronická verze předloženého projektu
4. Různé
- Ing.Vališ – problém kontejnerového stání – nepořádek je pořád kolem stání
- M.Hlavatý – MVE – zkušební provoz – jedná se se společností, 2x týdně projíždí auto kolem
kontejnerových stání – zatím v ulici Jana Palacha, anebo se pak přijme pracovník
- Ing.Jirásek – na některých stanovištích se uklízí velmi špatně, hlavně tam kde jsou průchozí
(hodně nepořádku udělá i „vítr“)
-J.Čermák – zkusit dělat pořádek v rámci svého panelového domu kolem svého kontejnerového
stání (možno by se vše zlepšilo, lidé by si toho i víc vážili)
- odbor investic připravuje „zóny pro seniory“
- TS – získají nové posilovací prvky, posilovací stroje, budou nainstalovány na již stávající
dětské hřiště – komise opět nebyla o této akci informována.
- Diskuse se opakovaně vrací k zónovému čištění a neefektivnímu sekání trávy a úpravy zeleně,
komise doporučuje RM zvážit nové VŘ pro tento druh služby. Hlavně je nutné tuto činnost
dělat aspoň jednou za měsíc
- Ing.Jirásek – podotknul, že TS obdržela na svoji činnost navýšení fin.prostředků o 1,5milionů
- Ing.Majznerová se dočkala hezkého a poučného článku o psech od pani Hájkové v minulém
čísle Kutnohorských listů.
- Ul.Družebná 602 – požaduji lavičku, ale i s košem – Ing.Štolbová si to zaznamenala a zajistí
(pan Hlavatý již předjednal s panem Suchánkem)
- pan Kozák – připomínka k projektu Regenerace panelového sídliště – projekt neřeší parkování
v období sportovních utkání a zájmových akcí ZŠ Jana Palacha – nedostatek parkovacích míst
- Ing.Štolbová informovala o akci „Zelené město „ - akce, která má několikaletou tradici,
probíhá ve spolupráci s firmou Philip Morris
- Komise doporučuje zaměřit aktivity v rámci Zeleného města i na osazení laviček v lokalitě, kde
se připravuje nová rozhledna (Kaňk), bylo by vhodné vyčistit celý úvoz vedoucí k budoucí
rozhledně, upravit taky terén na Kaňku (nebezpečí úrazu)
- M.Hlavatý informoval o dalším postupu při jednání se správcem konkurzní podstaty Statek
Čáslav

- Ing. Majznerová upozornila na nepořádek za restaurací Barborka a na neudržované hřiště pro
bikros.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
I. doporučuje komise pro městská sídliště Radě města pro rok 2013 vypsat pro získání
dodavatele zónového čištění na městských sídlištích výběrové řízení.

4) Reakce rady města :

Zapsal : Bc. Alena Děkanovská, DiS.
Elektronicky ověřil : Martin Hlavatý

