Zápis z komise pro městská sídliště ze dne 17.1.2011
Datum a čas konání: 17.1.2011,15.30 hodin
Místo konání:zasedací místnost MÚ, Václavské nám.182
Přítomni: viz.prezenční listina
Program:
- Zahájení
- Prezence
- Předání jmenovacích dekretů
- Změna názvu komise
- Průřez činností komise pro revitalizaci sídliště Šipší
- Volba předsedy komise pro městská sídliště
- Kontejnerová stání
- Dopis pí Fraňkové
- Různé
- Závěr
Zahájení ,prezence, předání jmenovacích dekretů
Jednání komise zahájil bývalý předseda komise pro revitalizaci sídliště Šipší pan
ing.Zdeněk Jirásek. Po úvodním přivítání, prezenci, koordinátor za Město Kutná Hora pí
Děkanovská předala členům jmenovací dekrety.
Změna názvu komise
Nově jmenovaná komise RM nese nový název „komise pro městská sídliště“, měla by
navazovat na letitou činnost komise pro revitalizaci sídliště Šipší.
Ing.Jirásek informoval, že cílem RM , je rozšířit činnost komise a zakomponovat do práce
i další sídliště, dle jeho názoru by bylo vhodné ještě komisi doplnit o další členy.
Úkol:Pí Děkanovská na příští jednání komise předložit seznam občanů (např. prvních
10 členů jednotlivých politických stran ,kteří se na podzim zapojovali do voleb), zaměřit
se na lokality ul.Puškinská,Trebišovská, Nádražní, Masarykova, Štefánikova, z kterých se
po dohodě na jednání vyberou a osloví noví adepti na možné členství v komisi.
Úkol:Pí Děkanovská na příští jednání pozvat pana MST ing. Jiřího France, za účelem
vyjasnění představ RM o náplni a činnosti komise pro městská sídliště
Průřez činností komise pro revitalizaci(regeneraci) sídliště Šipší
Ing. Jirásek podal krátkou informaci pro nové členy o činnosti komise, která se formovala
z jednotlivých aktivistů a oficiálně byla ustanovena jako pracovní skupina občanů
bydlících na sídlišti Šipší, později jako komise pro regeneraci (revitalizaci) sídliště Šipší .
Mezi úkoly komise bylo protlačit požadavky a připomínky veřejnosti na jednání RM a ZM.
Některé výrazné akce vyzdvihl:
- snaha o využití školního hřiště Jana Palacha i pro veřejnost – ve spolupráci s vedením
školy se ještě dodnes nepodařilo tento projekt zrealizovat ( od roku 2003 se řeší tento
požadavek) - i když v současné době to vypadá trochu nadějně
- komise iniciovala schválení vzniku „neformálního“ parkoviště za objektem“Mamut“
– schválen návrh dopravního generelu sídliště Šipší
- komise iniciovala jednání s Kauflandem ohledně spolufinancování dvou zpevněných cest
do supermarketu
- komise prováděla anketu pro obyvatelů sídliště, kterou chtěla zjistit priority občanů
- byla dána do provozu vývěsní skříňka na přístupové cestě u Kauflandu, vzorně se o ní
stará pí Krupičková
- komise iniciovala revizi množství a rozmístění odpadkových košů v dolní části sídliště
- realizace bezpečnostní kamery v ulici 17.listopadu
- realizace kruhového objezdu v horní části sídliště

-retardéry (Ortenova ulice, před školou Jana Palacha)
- kontejnerová stání
-iniciování a podpora vzniku dětských hřišť, jejich modernizace
- pravidelné prohlídky sídliště – v terénu pracovníky technického oddělení a odboru
správy majetku, zjišťování závad, nedostatků, zpracování přehledu o stavu chodníků ,
silnic; návrh na opravy
- největší prioritou bylo najít vhodné prostranství pro věkovou skupinu tzv.teenagerů ,
kteří nemají, kde trávit svůj volný čas
- vznik nových parkovacích míst ; parkování na sídlišti - letitý problém - řeší se téměř
na každém jednání
- podpora vzniku dalšího kruhového objezdu ( směrem na Kaňk za Kauflandem) – někteří
lidé se nepřiklání k tomu názoru ,aby byl další kruhový objezd..ale komise podporuje
v této oblasti jeho realizaci , je to úsek těžkých nehod
- mimo jiné vyzdvihl výbornou spolupráci s ing,arch.Martinem Kremlou, z odboru
investic, který se aktivně zúčastňoval jako host na jednáních komise
Úkol: Pí Děkanovskána příští jednání zajistí návštěvu pana Ing.arch.Kremlu + projekt
sportovní hřiště u ZŠ Jana Palacha
Volba předsedy komise
Na post předsedy komise městská sídliště byl navržen pouze jeden kandidát, pan Martin
Hlavatý , který byl jednomyslně zvolen
Závěr komise: Martin Hlavatý byl zvolen předsedou komise městská sídliště
Kontejnerová stání
Ing.Vališ se několik měsíců zabývá úkolem, který se týká vyřešením problému kolem
kontejnerových stání , tj. nepořádku, který se kolem nich vytváří.
Komisi podal reference o současném stavu věci. Sestavil seznam správců budov, k nim
patřící jednotlivé kontejnery. S nápadem, že by mělo mít každé kontejnerové stání svého
správce seznamuje obyvatele města dle letáku, které přinesl na jednání.
Bez spolupráce a ochoty spolupracovat se pravděpodobně problém nepořádku kolem
kontejnerových stání nevyřeší.
Pan Exner – potvrdil, že největší nepořádek kolem kontejnerů tvoří tzv. hrabáci
Pan Kozák – u kontejnerů schází informace, např. by to mohla být tabule o existenci
sběrného dvora
Dopis paní Frankové , ul.Na Studních
Obyvatelka sídliště se obrátila na pana místostarostu s připomínkami, které ji
tíží.Největším problémem pro pani Fraňkovou byl nedostatek laviček na sídlišti,
vyšlapané chodníky přes trávníky, nesekané porosty ,hluk…
Úkol: Pan Hlavatý odpověď předá pí Tivodarové – kancelář tajemníka

Různé:
Úkol: pí Děkanovská na příští jednání pozvat z OSM pana Ing.Suchánka
Ing.Tvrdíka
Úkol:Ing.Jirásek zjistí od pana Tvrdíka zóny na čištění

a pana

Příští jednání komise se koná dne 14.2.2011 v 15.30 hodin v zasedací místnosti
MÚ ,Václavské nám.182,Kutná Hora
Zapsala:Alena Děkanovská
Zápis ověřil:Martin Hlavatý

