Zápis z jednání osadního výboru Žižkov – Vrchlice (OV) dne 10.9.2020
Přítomni: Mgr. Vepřková, pí Heroldová, Ing. Svoboda, Ing. Pospíšilová, RNDr. Otruba, Ing. Vavák
p. Kadečka, pan Klečák
Omluveni: Ing. Žáček, Ing. Maco
Hosté: Ing. Mužák
Zástupce města KH: Mgr. Šnajdr, místostarosta
Program:
1) Návrh na nové členy osadního výboru: - Osadní výbor Žižkov – Vrchlice jednomyslně, hlasy
přítomných členů OV, navrhuje na další dva členy OV paní Annu Šrajbrovou bydlištěm Táborská
117/40, Kutná Hora a pana Pavla Mužáka bydlištěm Ústecká 761, Kutná Hora.
2) Informace od odboru správy majetku – OV se vyjadřuje k možným pozemkovým změnám
formou emailu na OSM. Bylo domluveno, že informace od OSM půjde ke každému členu OV, který
se k danému tématu vyjádří. Za OV bude OSM informovat předseda Michal Vavák
3) Akce Ukliďme Česko – OV se nabídl, že se zapojí do této celorepublikové akce dne 19.9.2020.
Technické oddělení MěÚ poskytne uklízecí pomůcky. A svoz pytlů s odpadem. OV si vybral k
úklidu frekventovanou turistickou stezku „mlýny“.
4) Hřiště v lomu „Čížkova skála“ - dne 31.8.2020 proběhlo slavnostní otevření. Kutnohorský
spolek Club deportivo ve spolupráci s OV, technickým oddělením MěÚ a TS vybavil prostor
dětskými prvky a upravil plochu pro petangue, badminton, stolní tenis a fotbal. Počítá se v
budoucnu s workoutem, aktuálně se řeší altán a vytvoření cesty od vchodu k ohništi s posezením.
5) Adventní koncert – proběhne v neděli 29.11. od 15 hodin tradičně v kostelu sv. Trojice. Paní
Vepřková požádá o malý grant, řešeno bylo hudební vystoupení při samotné akci. Akce bude
zveřejněna v kulturním kalendáři města. ( zajistí pí Vepřková, T. Kadečka připraví plakát)
6) Různé - rekonstrukce jezu u Wagenknechtova mlýnu by měla začít v průběhu příštího roku
- řešeno problematické parkování aut na pozemcích ve vlastnictví Města Kutná
Hora: p.č. 4281/1, 2485/1, 4282/1, 4283/38, 3884/1 v ulici Na Terase –
do konce září proběhne setkání s technickým oddělením za účelem výsadby
- pan Kadečka nadnesl téma zápachu pravděpodobně vznikající v oblasti tří továren
ČKD, Obila a EC. Zápach připomínající hoření plastů se vyskytuje již cca 6
měsíců, nepravidelně, zejména v dopoledních hodinách. O tomto bude informován
odbor ŽP.
- Mgr. Šnajdr reagoval na problémy při přívalových deštích v ulici Liliova.
Akutním řešením je odtoková stoka, která by nahromaděnou vodu
svedla do Sklenářova dolíku –jeho využití je z minulosti plánováno jako polder právě pro
využití a zachycení přívalové vody z přilehlých zemědělských pozemků. OV se jednohlasně
vyjadřuje souhlasně k tomuto řešení.
Jednání řídil a následně zapsal: Ing. Michal Vavák, předseda OV Vrchlice - Žižkov

