Komise:
Datum :
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

Číslo materiálu : 5/01
Komise pro městská sídliště
10.12.2012
M.Hlavatý, Ing.Jirásek, J.Kozák, Ing. Majznerová, J.Čermák
Ing.Suchánek,
P.Berka, P.Ouřecký, ing.Vališ
Ing.J.Franc - omluven
21.1.2013 v 16.00 hodin

1) Návrh usnesení pro RM :
I. Rada města bere na vědomí zápis z komise pro městská sídliště ze dne 10.12.2012
II. odvolává paní Elišku Krupičkovou, bytem Kutná Hora, Na Kavkách 363 z komise pro
městská sídliště na vlastní žádost a děkuje jí za její práci v komisi
III. odvolává pana Jiřího Nováčka, bytem Kutná Hora, Jana Zajíce 125 z komise pro městská
sídliště na vlastní žádost a děkuje mu za jeho práci v komisi
IV. na návrh komise pověřuje odbor investic zajištěním toalet pro stavebníky– akce
Regenerace sídliště Šipší I.etapa (ulice Jana Palacha)
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Zahájení, prezence
1. Regenerace panelového sídliště Šipší – Kutná Hora – info z jednání
2. Napojení kruhového objezdu – info z jednání
3. Různé
Předseda Martin Hlavatý přivítal všechny přítomné a obeznámil je s programem.
1. Regenerace panelového sídliště Šipší – I.etapa
- Předseda komise p.Hlavatý podal informaci o průběhu jednání z 5.11.2012, kterého se
zúčastnili zástupci odboru investic, pan místostarosta ing. Franc, pan Ing.Jirásek, ing. Krásný a
pan Martin Hlavatý, Mgr. Šorčíková, p.Vepřek;
- Regenerace sídliště – připraveno pro realizaci – 7 etap;
- Ing. Krásný odůvodnil hektickou přípravu s rychlým jednáním v I.etapě z důvodu získání
dotace – krátká doba na přípravu podkladů, nutných k podání žádosti;
- členové komise – I.etapa se již realizuje, do jejího průběhu již nelze zasahovat, ale do dalších
etap by bylo vhodné zapracovat vznesené připomínky na jednání
- k druhé etapě vzneseny připomínky, byla vyvolána změna etap k realizaci . II. a III.etapa –
zde jsou pořád nevyjasněné pozemky – vlastnictví Státního statku Čáslav, z tohoto důvodu byl
navržen přesun zpracované IV.etapy na místo II.etapy – zde by mohla realizace proběhnout bez
větších potíží
- členové komise požadovali zápis z jednání (slíbil pan Krásny, do dnešního dne nedodal), který
je dokladem o změnách etap
- Komise žádá o předložení zápisu z jednání ze dne 5.11.2012 ohledně regenerace
sídliště Šipší (Ing.Krásný, odbor investic)
- Ing.Suchánek krátce komentoval rozpory mezi OSM a OI vzhledem k realizaci I.etapy, OSM
mělo spoustu připomínek, možnosti – předložit RM a odříct dotaci anebo udělat nějaký
kompromis, nestalo se nic a návrh na přijetí dotace byl předložen do ZM- na jednání ZM
proběhla rozsáhlá diskuse, byl podán protinávrh - finanční prostředky, které by musely být
investovány do realizace celé první etapy při schválení dotace – použít jen na realizaci chodníků
v ulici Jana Palacha – návrh neprošel, ZM schválilo předložený návrh odboru investic a souhlasilo
s realizací I.etapy s přijetím dotace
- M.Hlavatý stavba již byla zahájena, poděkoval ing. Suchánkovi za pomoc při jednáním se
stavbou ( byl proveden zábor cca 30 parkovacích míst a stavební materiál byl složen i na druhý
chodník, čímž byl zcela znemožněn průchod ulicí) prostor v ulici Jana Palacha rozkopán, není
udělán průchod ke kontejnerovému stání a vchodům do domů, realizuje firma MATEX –
v referencích převážně se zabývá s výstavbou stožárů. Ve dnech 10. a 11.12 neprobíhala na
stavbě žádná činnost, pracovníci na místě nebyli.
- J.Kozák – připojil se ke komentáři pana předsedy, sledoval pracovní dění na stavbě a

konstatoval špatnou pracovní morálku a upozornil, že na stavbě chybějí záchodky pro pracující
dělníky, kteří pak vykonávají svou potřebu u obytných domů (je tam hodně dětí – škola – není
to dobrá vizitka chování)
-Ing.Suchánek – nejsou vyřešeny ani zábory veřejného prostranství – odbor investic nepožádal
- Komise žádá RM k vyzvání odboru investic k zajištění záchodků pro dělníky na akci
Regenerace sídliště Šipší – I.etapa(ulice Jana Palacha)
2.Napojení na kruhový objezd – info z jednání
- 13.11.2012 proběhlo jednání v souvislosti s výstavbou TESCA pod názvem „Dopravní napojení
sídliště Šipší na plánovanou okružní křižovatku Masarykova/Benešova
- předmětem jednání byly požadavky a připomínky na zpracování na výše uvedenou akci
- mělo by se jednat o jednosměrnou komunikaci s výjezdem na plánovanou okružní křižovatku a
měla by být propojena s parkovištěm před domem č.p. 70, Na Studních
- Ing.Suchánek – bylo to přínosné jednání; má však obavy, že rameno sídliště (pro budoucí
připojení) není součástí projektu OK a domnívá se, že při jeho realizaci budou na Město
přeneseny povinnosti „z hlukové studie“
3. Různé
Odstranění stánku na noviny
- Pan Čermák: obeznámil přítomné se zjištěním stavu v ulici Havířská stezka, kde pod objektem
Telecomu je stánek na noviny, který je několik let nevyužíván; kolem stánku se hromadí
nepořádek; jeho dotaz zněl, zda by se tento stánek nemohl nechat odstranit, případně donutit
majitele k občasnému úklidu;
- ing.Suchánek reagoval na tento dotaz, domnívá se, že tyto stánky tam existují již několik
desítek let (je jich více na sídlišti) a nemají vůbec povolení; na OSM zjišťují vlastníky a jednají s
nimi
Ustanovení tzv.převaděčů – bezpečnost dětí
- Pan Čermák - před cca 1,5 měsíci oslovil MP Kolín a dopravní odbor města Kolína ohledně
informací k "převaděčům" na přechodech v blízkosti škol; ředitel MP Kolín mu zaslal informace dohled vykonávají 1hod. ráno a 1.hod v poledne, když končí 1.stupeň ZŠ; výkon této činnosti se
řídí ustanovením § 79/1j, zák. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích; odměnu za
vykonanou práci jim hradí Město Kolín ze svého rozpočtu a to ve výši tuším 90,- kč/ hod.
S tímto obrátil na město Kutná Hora a ředitele MP Kutná Hora. Dne 14.11. proběhla schůzka s
Mgr. Vojtěchem Smetáčkem, ke které nebyl přizván, ale bylo mu oznámeno, že rozhodnutí ve
věci dobrovolníků bylo zatím odloženo
Sdělení pan Berky
-Pan Berka –vzhledem své neúčasti na jednání, poslal písemně dále uvedené sdělení :

Připojil bych se k informaci p. Čermáka. Tuto problematiku jsem se snažil řešit přímo se starostou
Šalátkem bez jakékoli snahy řešení.Ano Kolín je příkladem jak je možno zajistit bezpečnost dětí .
Opětovně jsem v letošním roce oslovil radnici s dotazem jestli není škoda peněz za ranní přihlížení
Policie a Městské policie na přechodech, bez potřebného řízení provozu.
Po několika dnech měli Policisté terče a řídili chodce a vozidla - pochvala.
Bohužel tato změna vyprchala po několika týdnech a stav je opět stejný.
Dále bych chtěl opětovně řešit parkování v Lučanské ulici.
Ulice je neprůjezdná a stačí pouze aplikovat zákaz stání na jedné straně ulice .
Pokud bude argumentace parkovací místa jsou k disposici další ulice v Šipší.
- Komise podporuje návrh pana Čermáka na ustanovení tzv.převaděčů u škol
Lepiči nálepek
- Ing.Vališ – informoval o tzv. lepičích nálepek již na minulém jednání, předložil text článku,
který by v těchto dnech měl být otištěn v Obozech Kutnohorska - je to informace o kauze,
kterou se mu dle možností podařilo dotáhnout do konce.
Text článku:Bude pachatel vylepovaných samolepek potrestán ?

Vážení Kutnohořané, pokud Vás také rozzlobilo plošné vylepení velkých žlutých samolepek s textem
„Hledáme ke koupi byt s možností brzkého nastěhování se ...“ na vchodových dveřích, rád bych Vás
informoval, že se mi pachatele podařilo dostat před přestupkovou komisi. Když před dvěma lety

poprvé samolepky zaplavily sídliště Šipší (ale našel jsem je i na dveřích domů v Čáslavi), vylákal jsem
inzerenta na schůzku pod záminkou prodeje bytu. Pozval jsem i městskou policii (MP), která ale
nepřišla, přestože schůzka byla 100 metrů od služebny. Pachatelka, podnikatelka v realitách, paní Ž.
se dostavila. Společně s dalším svědkem jsme ji upozornili na nelegálnost jejího počínání a paní
přislíbila odstranění samolepek. Bohužel na rámu našich nových dveří (pořizovací cena 300.000 Kč)
již zůstaly stopy. Když stejné samolepky zaplavily sídliště letos znovu, vyzval jsem v říjnu všechny
předsedy SVJ na Šipší, aby MP požádali písemně o dopadení pachatele, sám jsem tak učinil a předal jí
další důkazy. MP postoupila záležitost přestupkové komisi, kterou jsem také kontaktoval. Byl jsem
přizván jako svědek, takže Vás mohu informovat, že šetření případu s paní Ž. v listopadu proběhlo.
Výsledek jednání neznám je ze zákona neveřejný, přesto doufám, že tento článek odradí od dalšího
podobného bezohledného jednání.
Ing. Jan Vališ, www.karatevakado.cz
- Komise podporuje iniciativu pana Vališe proti lepičům nálepek
Dopis pana Aleše Kellnera
- Ing.Jirásek – v dopise se občan zmiňoval o vadnoucích květinových záhonech ve městě a
doporučoval najít třeba důchodce, který by se za odměnu o tyto prostory staral, protože TS se
svou technikou nemají možnost údržbu dobře provést
- Ing.Suchánek – bude nutné ruční plení a čištění záhonů
Odvolaní členů komise
- Martin Hlavatý informoval o žádosti členů komise o ukončení členství – paní Krupičková se
odstěhovala a pan Nováček je dlouhodobě nemocný
- informační skříňku bude mít na starosti předseda komise pan Hlavatý
Protihluková vyhláška
- Ing. Jirásek podal info o vytvoření návrhu protihlukové vyhlášky, která byla předána k diskusi
osad.výborům – zatím reakce jenom z OV Žižkov
- diskuse k tomuto tématu na jednání komise – členové komise doporučují vznik
protihlukové vyhlášky s klidovým režimem po celou neděli
Cesta úvozem na Kaňk
- p. Čermák otevřel problematiku úvozové cesty ze sídliště na Kaňk. I vzhledem
k připravovanému otevření rozhledny by bylo dobré, aby se cesta rozšířila, zpevnila, osadila
podél lavičkami a hlavně udržovala.
- po diskusi na toto téma ( již mnohokrát zmiňované ) komise doporučuje Radě města
vyčlenit prostředky z kapitoly „komunikace“ výlučně na tuto komunikaci a nechat
zpracovat PD na rekonstrukci včetně mobiliáře a veřejného osvětlení.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
V 1) – návrhy na usnesení
V 3)
- projednát návrh pana Čermáka na ustanovení tzv.převaděčů u škol
- komise doporučují vznik protihlukové vyhlášky s klidovým režimem po celou neděli
ve městě
- komise doporučuje Radě města vyčlenit prostředky z kapitoly „komunikace“ výlučně
na tuto komunikaci a nechat zpracovat PD na rekonstrukci včetně mobiliáře a
veřejného osvětlení.

4) Reakce rady města :
Zapsala: Bc.Alena Děkanovská, DiS.
Elektronicky ověřil: Martin Hlavatý

