Zápis z jednání komise pro městská sídliště ze dne 14.2.2011
Datum a čas konání: 14.2.2011,15.30 hodin
Místo konání: zasedací místnost MÚ Kutná Hora, Václavské nám.182
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: Ing. Franc, Ing. Suchánek, Ing. Janál, Ing. Jäger,
Program:
- Zahájení, prezence
- Ing.Franc – náplň činnosti komise
- Ing.Janál – informace o investičním záměru: „ Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ
Jana Palacha – Kutná Hora“
- Ing.Jäger – činnost Technických služeb, nová koncepce
- Různé
- Kontrola zápisu
- Závěr

Zahájení, prezence
Jednání komise zahájil předseda komise pan Martin Hlavatý. Obeznámil přítomné
s programem a přivítal hosty
Ing.Jiří Franc – místostarosta, informace o náplni činnosti
- Rada města pověřila na svém jednání dne 26.1.2011 pana místostarostu
spolupracovat s komisí pro městská sídliště, pan Franc přislíbil účast na jednání a
nebrání se spolupráci
- RM vypracovala pro jednotlivé komise hlavní úkol, činnost naši komise by měla mít
níže uvedenou náplň:


Komunikace s občany kutnohorských sídlišť, zjišťování jejich problémů a
potřeb zejména v oblasti městské infrastruktury, dopravy, životního prostředí,
veřejných služeb a dalších záležitostí týkajících obyvatel sídlišť. Předkládání
příslušných návrhů Radě města.



-

-

Na vyžádání Rady města se bude komise vyjadřovat k záměrům města
v oblastech dopravy, správy majetku, životního prostředí apod. týkajícím se
kutnohorských sídlišť.
Pro radu je komise zpětnou vazbou, některé záležitosti je nutné vyřešit okamžitě, jiné
se budou mnohdy řešit dlouhodobě. Komise by měla být iniciátorem aktivity lidí,
podporovat činnost jednotlivých občanských iniciativ
Mimo jiné pan MST podal informaci o aktivitě občanského sdružení Dennemark a
Šance pro Kutnou Horu. Na jaře chystají brigádu, dobrovolnou akci na vyčištění cesty,
vedoucí ze sídliště na Kaňk (přes sad, oblíbené trasy na procházky). Možnost zapojení
členů komise i obyvatel sídliště Šipší.
Zmínil se taky o špatném stavu Malínské sokolovny, která nutně potřebuje opravu;
řeší se problémy s pozemky, na kterých by se mohly realizovat některé projekty
(hřiště na Palachovce), bohužel zatím nejsou zcela v majetku města, tudíž se nemůže
žádat o dotace

Ing.Janál – vedoucí odboru investic - informace o investičním záměru:
„ Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Jana Palacha – Kutná Hora“
- Jsou rozpracovaná tři různá hřiště (Hlouška, J.Palacha a Bios). Rada města se musí
rozhodnout, které se bude realizovat. Je to velmi důležité, zdůraznil ing.Janál. Město
finanční prostředky nemá, je nutné žádat o dotaci, samozřejmě musíme mít na zřeteli,
že je předpoklad pro obdržení dotace pouze na jednu akci.

-

-

-

-

-

-

-

Co se týká rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Jana Palacha, o kterou se zajímají
členové komise (informace pro nové členy), uvažovalo se v záměru o realizaci nové
atletické dráhy s lepšími parametry oblouků. Uvnitř plochy oválu mělo být víceúčelové
hřiště pro míčové hry, kde by se dala provozovat házená, malá kopaná, tenis a
volejbal; v jižním sektoru by pal bylo umístěno ještě jedno hřiště pro basketbal,
volejbal, nohejbal a florbal. Jsou zde zahrnuty prostory pro sportovní disciplíny skok
vysoký a vrh koulí.
Podél severního oblouku je navržena plocha pro pétanque s možností posezení.
Stávající betonové stupně pro diváky by se rekonstruovaly a část by byla se
zastřešením
V areálu se uvažuje o zřízení dětského hřiště pro děti do 6 let, umístění stolu pro stolní
tenis.
Měla by zde být umístěna taky provozní budova se šatnami pro ženy a muže včetně
sociálního zázemí, taky prostor pro správce a sklad. Celý prostor nebezbariérový.
Pan Berka – zdůraznil, že i když existuje nové fotbalové hřiště s umělým povrchem,
ale je jednoúčelové( jenom pro fotbal) a neřeší problém všech věkových skupin dětí
na sídlišti. Pro „náctileté děti“ je nutné vytvořit možnosti jak trávit volný čas, například
vytvořením všestranného sportovního areálu, děti nemají kde trávit svůj volný čas. Na
sídlišti žije 6000 lidí a dle jeho názoru je nutné a potřebné takové hřiště vybudovat.
Komise podporuje realizaci záměru rekonstrukce sportovního areálu ZŠ
J.Palacha a doporučuje Radě města zařadit tuto akci jako prioritu č.1
v oblasti rozvoje sportovišť v Kutné Hoře. Lze předpokládat, že toto hřiště by
bylo využíváno celým věkovým spektrem obyvatel sídliště Šipší.
Ing.Janál vznesl dotaz, jak je využíváno fotbalové hřiště s umělým povrchem
M.Hlavatý – určitě je využíváno , ale jenom na fotbal
Ing.Vališ – může se využít na cvičení, on ho využívá pro své svěřence, problém
s otvíracím časem , zda je platný anebo ne??
Pan Čermák – občas se mění tréninky na trávníku a přestoupí se neumělou plochu,
z toho důvodu může být hřiště obsazeno kluby a pro veřejnost pak není přístupné
Ing.Exner – i ZŠ J.Palacha využívá toto hřiště s umělým povrchem, ale je svědkem
toho , že lidé se tam dostávají přes různé otvory v pletivu a dokonce jsou na novém
hřišti i se svými pejsky.
Úkol: pan Hlavatý:
a) jednat se správcem sportovního hřiště (s umělým povrchem), ověření a
opětovné zavedení otvíracích hodin
b) upozornit Městskou policii na výskyt psů na ploše hřiště, možnost ověření
i na kameře
Ing.Janál informoval i o dalších akcích odboru investic.Na ZŠ Jana Palacha byla
zahájena investiční akce – zateplení objektu. Akce stojí 33 milionu, je vybrán
zhotovitel akce, dodavatel nových oken.
Řešení parkování na sídlišti, původně záměr u „trafačky“, nepovedlo se realizovat,
z důvodu nevyřešení vlastnictví pozemků , opět Státní statek Čáslav (jednalo o pás
pozemku, který byl široký 1 m).
Další parkování – prostory u Kauflandu – ten samý problém
Odbor obdržel nabídku firmy Goldbeck – postavení parkovacího domu, který by si
také firma sama provozovala; budou mít zatím prezentaci na městě; nevíme odezvu
občanů, zda by vůbec byl zájem o placenou formu parkování
Bikrosová dráha – z řad občanů dotaz, v jakém stavu je, zda je funkční
Bikrosová dráha se stavěla pod záštitou bývalého MST, pana Vančuru, ze začátku
patřila mezi oblíbené atrakce mladých lidí.Bohužel v současnosti je plně nefunkční,
není zhotovené odvodnění, navíc stojí na pozemku města, hrozí nebezpečí úrazu a
není dílo dokončeno.Bylo by vhodné celou akci dokončit a zlegalizovat
Pan Kozák – dle jeho názoru , by určitě bylo dostačující udělat jednoduchou drenáž,
aby to nestálo velké náklady

Úkol:Ing.Janál: prověřit možnost legalizace a úpravy bikrosové dráhy a její
odvodnění
Ing. Jäger – ředitel Technických služeb
- Pan ředitel informoval přítomné, že TS od nového roku zahájil nový způsob čištění
ulic, dle komisí navrhovaným způsobem
- Ing.Vališ - dotaz - v ulici Mazáková opakovaně nejsou vysypávané koše
- Ing.Jäger – ví o tom problému, již se sjednala náprava
- Ing.Vališ – u některých popelnic jsou kaluže a špatný „nášlap“ k popelnicím , poté se
hromadí odpadky kolem , lidé se k nim těžko dostávají
- Ing.Vališ informoval přítomné o dalším postupu ohledně řešení kontejnerů a pořádků
kolem nich
- Martin Hlavatý informoval přítomné , že na jaře se opět chystá jarní prohlídka sídliště ,
za přítomnosti TS, OSM a členů komise, kde se odhalují veškeré závady, hlavně
technický stav chodníků, silnic, obrubníků a podobně
- Ing.Jäger – zavádí se tzv. blokové čištění
- Ing.Vališ – jak je to se zabezpečením dopr.značení
- Ing.Suchánek – je to v řešení
- Pan Kozák – jak se budou čistit ulice, i když přes upozornění, tam bude stát 30 aut
- Ing.Franc – již se bude muset sáhnout i po sankcích , jednou se s tím musí začít, auta
, které tam budou stát i přes upozornění , že je úklidový den , budou odtažena,občané
si pak budou muset odtah vozidla zaplatit
- Úkol: Ing. Franc: prověřit, zda MP může nařídit odtažení vozidel při úklidu a
čištění ulic (máme připraveny prostory na odtažení vozidel), ověřit
součinnost OSM a MP.
-

-

-

Pan Čermák – zda by se nemohl v zimě mezi auty uklízet sníh
Ne, na to nejsou kapacity
Pan Berka – většina lidí si myslí, že po volbách, pod novým vedením radnice se vše
změní, má dotaz na pana TS i pana MST, zda přichází s nějakou novou koncepcí,
anebo nadále na sídlišti bude po celý rok neposečená tráva a nepořádek. Zda mají
vypracovaný nějaký koncept či strategii
Ing.Franc – není vypracovaný žádný nový koncept , bohužel je vše o penězích a těch
je letos ještě o něco méně než vloni; v Kutné Hoře je opravdu hodně zeleně, na
údržbu mnohdy v nepřístupném terénu; chodí na město různé nabídky..zatím pro ně
jako vedení je první rok tréninkový, zkoumají především možnosti
Pan Berka – nemohlo by se znova vymyslet něco podobného jak v minulosti akce
Zelené město (mladí lidé na brigádě po dobu prázdnin, úklid celého města)
Ing.Jäger – TS vlastní dvě sekačky , při sečení trávy naráží na problém , že i
v prostoru kolem domů se najdou materiály, které sekačky vyřadí z provozu (lahve,
cihly a podobně)

Různé
- Pan Nováček – ulice Jana Palacha 125 vzrostlé stromy, je nutné posoudit
- Další informaci, kterou nahlásil, je technická závada na Kaňku, která spadá do
kompetence SÚS
- Úkol: Technické oddělení : Žádost o posouzení stromů před domem č.125
ulice Jana Zajíce
- Úkol: M.Hlavatý : informovat o technické závadě SÚS na Kaňku
- Ing.Exner – služebna MP? Nárůst kamionové dopravy , hlavně ulice Masarykova.
- Ing.France – nebude zřízena , ale jsou úkolovány MP absolvováním pěších hlídek;
narůst dopravy je patrné asi Pražským obchvatem
- Pan Kozák – zjednosměrnění ulice J.Palacha a mezi kontejnerovým stáním je strom ,
je nutné ho ořezat , brání snímání kamerou
- Úkol: technické oddělení: prověřit možnost seřezání stromu v ulici
J.Palacha165 ( u kontejnerového stání) , brání snímání kameře, možnost
vyvrácení
- Pana Čermák – byl by velký problém pro MP doprovázet děti u přechodů .u škol

-

Úkol: prověřit možnost u MP, doprovod dětí u přechodů
Úkol z minulého zápisu: rozšíření komise ( pí. Děkanovská, p.Hlavatý)
Příští jednání se bude konat dne 28.3.2011 v 15.30 hodin
v malé zasedací místnosti MÚ, Vlašský dvůr (!!!),I.patro
Zapsala : Alena Děkanovská
Zápis ověřil: Martin Hlavatý

