OsV:
Datum:
Přítomni:

1.

Zapisovatel:
Omluvili se:
Neomluveni:
Za SVJ:
Host:
Člen RM, ZM:
Příští jednání:

Zápis OsV Kutná Hora – Šipší č.: 3/20
Osadní výbor Šipší (dále: ,,OsV“)
1.6.2020 v 18:00 hod
Předseda: Martin Suchánek
Členové: Ivan Kapusta, Aleš Kerner, Juraj Kozák, Josef Krištof, Ondřej Skřivan, Alexandr
Špalek, František Záleský, Petr Vávra, Martin Hlavatý, Šárka Zmeková, Zdeňka Balšánková,
Jan Harsa, Hana Žampachová
Alexandr Špalek
Jan Lenk, Svatava Keltnerová
x
Ladislav Exner (SVJ 17.listopadu 94), Ladislav Pilař (SVJ Havířská stezka 149-141)
x
Silvia Doušová, místostarostka
29.6.2020 v 18:00 hod. (místo bude upřesněno)

1) Program jednání včetně krátkého komentáře:
Předseda OsV M. Suchánek seznámil přítomné s programem jednání:
o úkoly z minulých jednání, informační update,
o dopravní generel,
o dětská hřiště a sportoviště,
o ostatní
M. Suchánek poděkoval všem, kteří se podíleli na zvládnutí situace spojené s vyhlášením nouzového stavu
Covid-19. Zejména všem dobrovolníkům, kteří roznášeli roušky a desinfekční prostředky, sdíleli a předávali
informace. Dobrovolníkům stran předsedů SVJ, občanům podílejícím se na výrobě ochranných pomůcek
a všem ostatním.
Úkoly z minulých setkání, informační update, úvodní diskuze:
o MAD: Radim Fedorovič zaslal odpovědi na otázky.
o Pásy zeleně: vybrána testovací místa, zavedeno, sekáno v delších intervalech. TS plošně sekají
trávu (mimo pásy zeleně) na žádost OsV na vyšší výšku. Bude se vyhodnocovat a dále
uvažovat o optimalizaci složení travnatých porostů.
o Deratizace: probíhá dle harmonogramu nebo dle hlášení výskytu hlodavců. Je možné kdykoliv
přímo informovat městský úřad, případně VHS (kanálový výskyt).
o Generel dopravy: termín konečného předání zpracovatelem 30.6.2020. Sídliště Šipší
a Hlouška, kompletní. Čeká se na dopracování v části Vnitřní Město. Komentář paní
místostarostky: Doporučení pro OsV – zpracovat plán aplikace závěrů z GD. Připravit 2-3
etapy, které by OsV chtěl aplikovat prioritně, v návaznosti na množství vynaložených financí
(např. zjednosměrnění ulic, úprava parkovišť označením parkovacích míst apod.). Na realizaci
DG ovšem finance v rozpočtu 2020 vyčleněny nejsou...
o KnihoBudka: Informoval A. Kerner. vzhledem k nouzovému opatření se projekt posunul.
V těchto dnech začínají přípravy na instalaci.
o Kontrola stavu dětských hřišť: probíhá výměna některých herních prvků. M. Suchánek
informoval o kontrole bezpečnosti a neplnění platných norem, což zvyšuje riziko úrazu.
Technickému oddělení úřadu předána dokumentace, která místa jsou z hlediska bezpečnosti
v neuspokojivém stavu dle normy ČSN EN 1176. Uplynul rok od prvního upozornění a bohužel
stále ní hotovo... Město nepřijalo nabídku odborné pomoci, která byla nabízena bezúplatně.
o Velký výskyt holubů na sídlišti: OsV žádá o řešení situace.
o Zónové čištění: probíhají jednání s městským úřadem. M. Suchánek domluvil s technickým

odborem, že se otestuje posunutí začátku na 8:00 hod. OsV žádá rovněž o možnost
posouzení, zda by zákaz parkování v době zónového čištění nemohl být v oblasti ulice Jana
Palacha rozdělen do dvou zón. Velikost upravované plochy není možné uklidit v krátké době
a jsou tak blokovány parkovací plochy i v čase, kdy je úklid prováděn v jiné části sídliště.
o OC InterCora: vznesen dotaz, zda by OsV nemohlo být nápomocno při oslovení OC InterCora
ohledně doplnění odpadkových košů na dětském hřišti před OC. Vzhledem k častému pohybu
lidí od OC InterCora do ulice Opletalova, doporučuje OsV zvážit vybudování chodníku.
Dopravní generel:
o Tesco aktivovalo projekt v bývalém areálu Avia:
o M. Suchánek a paní místostarostka informovali o plánu společnosti Tesco. OsV
upozornil na podmínky stanovené v minulosti: množství veřejných parkovacích míst
a vybudování kruhového objezdu. OsV požádal paní místostarostku o projekt
a vizualizaci stavby. Stavba by měla být dokončena 06/2021.
o Petice ,,Nesouhlas s Generelem sídliště Šipší“:
o OsV předána kopie petice občanů SVJ Na Studních 70,71, proti plánovanému
„průtahu“ silnice okolo Mamuta do vnitřního sídliště. Tato petice vznikala v minulosti
a v aktualizované verzi byla adresována předána vedení města.
o Parkoviště ul. Opletalova - „trafostanice“:
o Paní místostarostka informovala, že stále probíhá jednání s ČEZ, který musí provést
přeložku kabelu. S odvoláním na ČEZ není stanovený termín. Členové OsV
připomínkovali, že už rok slyšíme, že čekáme na Cetin, nemůžeme, čekáme na ČEZ.
Řízený projekt vypadá jinak... V důsledku tohoto stavu neprobíhají na ulici Opletalova
(v časti realizace projektu) některé potřebné opravy komunikace.
o Objekt bývalé družiny ZŠ Jana Palacha:
o OsV výbor připomenul informaci podanou panem starostou na zasedání OsV
13.1.2020 ohledně zadané studie (z lednového zápisu: Pan starosta J. Viktora
uvádí:,,V družině Šipší Charita nebude.“ Doplňuje, že byla zadána studie, která
posoudí možnosti využití objektu.). Byl položen dotaz, jak toto pokračuje. Paní
místostarostka uvedla, že o ničem podobném neví a je nutné se obrátit přímo na
pana starostu. Poznámka: Studie by měla stručně informovat kolik by stála demolice /
rekonstrukce objektu.
o OsV žádá vedení města o naplánování veřejné prezentace této studie a otevření
diskuze občanů.
o Paní místostarostka informovala ohledně možného nastěhování depozitu Galerie
Felixe Jeneweina do tohoto objektu.
Zrušení složenek za odpady:
o Členové OsV upozorňují, že aktivita může být kontraproduktivní. Vzhledem k nízké
informovanosti mezi občany nelze vyloučit výrazně menší úspory (správní řízení, upozorňující
dopisy, vyšší vytížení úředníků) a nelze vyloučit nárůst nákladů. Bylo by vhodné provést
analýzu a vyhodnotit přínosy.
Ostatní:

o diskuze, různé:
o OsV přijal stížnost na nepořádek a zvýšenou koncentraci nepřizpůsobivých
spoluobčanu v oblasti dětského hřiště Ortenova a okolí komunitní zahrady Kokoza.
M. Suchánek informoval, že požádal TS o mimořádný úklid a zahradníky o spolupráci.

o Přijata stížnost SVJ J. Zajíce 122-126 – nadměrný hluk dětí v prostoru ,,Šalátkova“
náměstí. Členové OsV byli informováni o častém hlášení na MP policii, stran pohybu
a nevhodného chování dětí na „Šalátkově“ náměstí. Tato plocha je navštěvována
dětmi, které tento prostor využívají ke sportovním aktivitám zejména na
skateboardech – děti nemají možnost, kde by tento sport provozovaly. Na základě
informací MP však děti svým chováním neporušují žádná nařízení.
o Dětské hřiště Havířská stezka – J. Kozák upozornil na vzrostlé stromy, které se
nacházejí na tomto hřišti a jejich možný špatný stav. Žádá ověření stavu stromů,
případně častější prořez, tak aby nehrozilo nebezpečí pro návštěvníky, kteří hřiště
využívají.

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM:

o
o

o
o
o

o

TO: Deratizace v ulici Ortenova v oblasti okolo a naproti firmě Smero byl zaznamenám
vyšší výskyt hlodavců.
TS: Kontrola a oprava oplocení parkoviště Na Studních – u Leporu. Bylo nahlášeno
zřícení sloupku. Při poslední čištění byla oprava provedena pouze postavením (nikoliv
však zajištěním) sloupku.
TO: Prověření možnosti vybudovat chodník mezi OC InterCora a ul. Opletalova (okolo
skladu).
TO: Zda a jak bude probíhat snížení stavu holubů na sídlišti Šipší?
RM: Určení termínu prezentace studie Družina Jana Palacha. Poznámka zapisovatele:
Tento záměr pan místostarosta zveřejnil mimo jiné na FB s možností konání na
začátku roku 2020.
TO: Prověření stavu zeleně (zejména vzrostlých stromů) na dětském hřišti v ulici
Havířská stezka.

Nesplněné/otevřené ze zápisu 2/2020 zápisu:
Paní místostarostka:
• odhad na likvidaci družiny (stanovit harmonogram a informovat OsV).
• termín na parkoviště u trafostanice (stanovit harmonogram a informovat
OsV).
o Rozpočet města – zajistit, aby měl OsV průběžný analytický přístup – přehled pro
veřejnost, aby se vědělo, jak se s penězi nakládá, viz. metodika MV pro města a
osadní výbory.
o Investice Šipší – zjistit, o jakou položku v rozpočtu v hodnotě 400 tis. Kč se jedná.
o OsV Šipší a Hlouška chtějí být informovány o všech materiálech, které jdou do RM a
ZM a obsahují body s přímým dopadem do těchto částí města.
o

Zapsal: A. Špalek
Ověřil: M. Suchánek

