Zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 16.6.2008
Datum a čas jednání:16.6.2008,15.30 hodin
Místo konání: zasedací místnost MÚ Václavské nám.182
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: MVDr.Vančura, O.Kubový, Ing.Tvrdík
Program:
 Prezence
 MVDr.Vančura-dotazy
 O.Kubový –Městská policie
 Dopravní generel
 Kontrola zápisu
 Různé
Prezence
 Předseda komise pověřil řízením jednání pana M.Hlavatého, který provedl prezenci a
seznámil přítomné s programem.
MVDr.Vančura
 Na jednání komise byl pozván kvůli rekonstrukci dětských hřišť na sídlišti. Uvažuje se
o dvou DH ( diskuse probíhala na minulém jednání).
 Byl k dispozici návrh od firmy Herold s certifikovanými hracími prvky. Na jedno DH
by realizace stála cca 139 200,- Kč. V návrhu byly dvě varianty, je na členech komise,
pro kterou se rozhodnou.
 Pan Vančura doporučil všem návštěvu nově zrekonstruovaného DH v ulici
Trebišovská. Je tam asi 60 nových hracích prvků. Celá rekonstrukce stála cca
300 000,- Kč. Dělají se tam již dokončovací práce. Nemuselo se tam dělat oplocení o
to to bylo levnější.
 M.Hlavatý –doporučuje členům komise návštěvu DH v Trebišovské pro motivaci
k realizaci DH na sídlišti Šipší -svůj názor zavolat pí Děkanovské do konce týdne.
 Pan Vančura dále se zmínil o návrhu florbalového hřiště s plastovou úpravou povrchu
za lékárnou.
 Z navržených řešení se komise přiklání k nižší variantě doplněné o skluzavku a
houpačku pro menší děti. Pokud to finanční situace dovolí, bylo by vhodné DH
oplotit třeba i nižším plotem kvůli psům.
 Připomínka pana Ing.Vališe po návštěvě DH v Trebišovské ulici:
- Umělohmotné kryty na matice – zajistit náhradní, mohou se ztrácet. Nebo
nasmlouvat s dodavatelem kontroly a případně doplnění.
- U ukotvení dřevěných konstrukcí jsou při zemi ostré kovové hrany. Utopit pod zem,
nebo zakrýt. V létě v otevřené obuvi možnost poranění
- Někde jsou dřevěné konstrukce v kontaktu se zemí – prověřit životnost a ochranu
dřeva proti uhnití
- Dřevěné houpačky údajně tlačí. Zvážit opatření sedákem. Osobně nepokládám za
prioritu a také sedáky by případně měly být vyrobeny tak, aby nešly brzy poškodit.
- Stupačky na pérákách – hrany pro bezpečnost zaoblit, min. 1 cm.
- Lavičky – opěrky jsou přichyceny šrouby, které přečnívají matice. Nejlépe matice
zapustit do dřeva – není problém pomocí sukováku. Nebo alespoň přečnívající závity

schovat do matky s hlavičkou, nebo upilovat v úrovni konce matice. To samé na
sedácích – děti mohou lavičky podlézat.
 Oplotit ano či ne ? - Nové hříště neoplocovat. Není to vězení. Zbytečné pořizovací a
provozní náklady. Také v Třebišovské je už díra v pletivu, kterou děti chodí na hřiště.
Zamýšlené hřiště bude pod okny a obyvatelé mohou případné vandaly zkontrolovat –
já osobně si to pohlídám, hřiště bych měl pod balkonem a jak mě znáte, spolupracuji
často s MP. Mohu pořizovat i snímky pachatelů.
 Prověřit záruční dobu, životnost díla a servis dodavatele. Záruční dobu doporučuji
aspoň 5 let.
Poznámka: Vybudování hřiště ohledně vlastnictví pozemků je vyřešeno ? Že na samém místě
rozšíření parkoviště o 6 až 8 míst údajně nešlo.Ing. Jan Vališ, komise pro regeneraci sídliště
Šipší
 Připomínka pana Jiřího Nováčka k DH v Trebišovské ulici
- Pan Nováček dvakrát navštívil DH v Trebišovské ulici,jeho postřehy :
- Schází provozní řád,děti lezou přes plot,sedají na něj ,ničí se již tak labilní oplocení
- Měl by být zákaz kouření a zákaz o vstupu psů ,chybí tam
- Je tam pouze jeden odpadkový koš , myslí se , že to je málo
- Staré oplocení ,je dokola celé poškozené ,bylo by vhodné ho celé opravit ,spravit
díry,poškozené ocelové dráty,přivázat-může docházet k nebezpečí úrazů
- Nepořádek uvnitř plotu,živý plot ostříhat
- Vypadané betonové stloupky –obnovit
- Nové prvky jsou nádherné ,ale jsou zasazeny do obrovského nepořádku
- Bylo by vhodné dát jednu ,dvě lavičky směrem k charitě pod stromy.
Městská policie – velitel p.O.Kubový
 M.Hlavatý – zástupce na jednání komise si zveme opakovaně, protože situace hlavně
s parkováním je neudržitelná, parkuje se na chodnících, na zeleni, na nově
zrekonstruovaném sídlišti, v prostorech, kde vozidla vůbec parkovat nesmějí, jakým
způsobem může být komise nápomocna MP?
 p.Kubový- MP je zatím dost benevolentní protože sídliště je přeplněno auty,
parkoviště před Kauflandem je zaplněno a lidé opravdu parkují i tam, kde nemají. MP
se snaží řešit domluvou, ale to na mnohé neplatí.
 M.Hlavatý –myslí si, že parkovacích míst, je dost,nahoře v ulici J.Palacha, ale lidi
chtějí mít auto před domem, MP je od toho aby konala dle zákona a dodržovala je,
může využívat různé prostředky od lístečků ( jako prevenci ) až po botičky a pokuty
 MVDr.Vančura – vznesl dotaz jaká je nejmenší bloková pokuta, jaká se může uložit –
100,- Kč – tak by bylo vhodné výchovně působit na neukázněné řidiče a dávat
opakovaně pokuty za špatné parkování
 Ing.Vališ – dle jeho názoru je nedostatečné, když MP pouze projíždí sídlištěm ve
vozidle, nemůže tímto způsobem vidět veškeré nekalosti, které se dějí, z vlastní
zkušenosti by doporučoval, aby pracovaly tzv.pěší hlídky nebo hlídky na kolech, mělo
by to lepší efekt
 Ostatní členové konstatovali chybí úřadovna MP na sídlišti i přes tu skutečnost, že
obyvatelé sídliště služebnu již dlouho požadují !!!
 Ing.Vališ –dotaz, v ul.17.listopadu parkuje vozidlo pana s průkazkou ZTP, vlastník je
po smrti, vozidlo stojí na běžném parkovacím místě, vozidlo stojí na prostoru ,které by
se mohlo využít ( v době kdy sídliště zápasí s parkovacími místy) pro jiné, na koho se
obrátit; Ing.Tvrdík – je to problém – určitě probíhá dědické řízení a není v moci úřadu
vše zjišťovat, ale přesto ať se pan Vališ obrátí na odbor správy majetku




Ing.Tvrdík –dotaz na velitele MP ,jaká je statistika odtahové služby za pololetí; p.
Kubový sdělil, že asi 10 - 20
MP – výzva k občanům ,aby byli ochotni spolupracovat s MP při odhalování trestné
činnosti v našem městě

Dopravní generel
 Jelikož ing.arch.Kremla se omluvil z jednání zaslal krátkou zprávu o stavu DG
 Probíhá výběrové řízení na kruhový objezd u Kauflandu ( Ortenova ulice).Výběrové
řízení končí 1.7.2008Následně by měla být zahájená stavba. Ukončení-limit je listopad
2008 – z důvodu přeložky-přesně se neví jak to dopadne-komplikuje to jednání
s panem Schwanzerbergem –část je na jeho pozemcích
 Bylo zahájeno stavební územní řízení
 Ve středu proběhne jednání s panem Ing.Ďoubalem z odboru dopravy a panem
Salačem z Dopravného inspektorátu České policie ohledně předjednání organizace
dopravy během stavby
 Dotaz Ing.Jiráska ohledně vysychajících stromů ve středu nově zrekonstruovaného
sídliště – proběhla nová výsadba stromů – ale opět nastalo vysychání –řeší se problém
technický ,pravděpodobně s podložením
Kontrola zápisu
 Plnění usnesení odboru investic č.112/07 – Ing.Janál ,vedoucí odboru odpověděl,že se
zkontaktoval s panem místostarostou Vančurou,který přislíbil,že tuto záležitost na
Krajském úřadě projedná
 M.Hlavatý předložil návrh na DH –úkol splněn
 Návrh II.etapa DG na internetové stránky – je to urgováno
 Účast na komisi pro dopravu – p.Hlavatý-komise se sejde v týdnu od 23.6.
Různé
 Pan Berka se nemohl účastnit jednání tak zaslal své níže uvedené postřehy, ke kterým
proběhla diskuse. Členové komise s jeho názorem souhlasili.
„Téma - nepořádek a neúprava travnatých prostor jak v části Šipší , tak v celém městě
Je to jako v domácnosti , ve firmě , ve městě . Buď máte pořádek je nastaven systém
nebo je to bordel a v řízení, lidech je chyba .
Jen jsem tiše záviděl při průjezdu Čáslaví minulý týden . Vše upraveno , trávníky
posekány . Nemůžu se smířit s tím , že takové město s pečetí Unesco nemá finance a
kapacitu aby bylo čisté a upravené .
1) poslouchám stížnosti občanů na úvoz v Šipší - bylo slíbeno , že bude upravován . Je
to jediné místo k procházce bohužel téměř neprůchodné
2) křižovatka u Kaflandu , výjezd na Kaňk - tak vysoká tráva , že nejsou vidět
přijíždějící vozy z levé strany - je to jen otázka času kdy dojde k nehodě“
 Pani Krupičková – připomínka k přeplněným kontejnerům u OC Pasáž –na plasty a
papír-je tam velký nepořádek; v ulici Mazáková rozbité lavičky a poničené odpadkové
koše-(staré ještě hranaté koše) – komise sídliště žádá Ing.Hájkovou o prověření
způsobu vyvážení kontejnerů z provozoven v OC Pasáž.
 Pani Krupičková – žádá o opětovné vyvěšení zákazu o omezení míčových her po
20.00 hodině, vývěsky jsou již pryč, (Ing.Tvrdík –mají malou životnost) a
konstatovala, že i sítě jsou již poničené
 Pan Nováček – všude je vysoká nepokosená tráva , po deštích je to ještě horší,
upozornil na neustále se opakující výlep plakátů na místech, kde nejsou výletové








plochy - odstranit a zapojit MP, jenže chytit někoho při činu je problém a zase vyvstal
nápad kdyby byla pěší hlídka MP
Mgr.Bělohlávek – tlumočil dotaz přes ing.arch.Kremlu zda se budou realizovat
cyklostezky, tato tematika se řešila na minulých jednáních, po dokončení areálu u
Lorce se s touto alternativou počítá
Ing.Vališ – problém s cizí popelnicí bez víka ,u které se hromadí nepořádek,který
uklidil,dle jeho názoru,správce popelnice musí vědět, že to musí dát do pořádku , kam
se má s tímto problémem obrátit
Existuje vyhláška o veřejné čistotě,MP,dodržování místních norem,vyzvat MP ,aby
konala své povinnosti
Správce , v tomto případě asi Karlov,by měl dostat pokutu
Pan Nováček upozornil na výskyt potkanů v ul.Jana Zajíce; Ing.Vališ nabídl kontakt;
případně se obrátit na Ing.Hájkovou na MÚ
M.Hlavatý – maringotka pod DH , co s ní, scházejí se tam pochybné existence, měla
by se odstranit ( informaci převzal Dr.Vančura a slíbil projednání)

Termín příštího jednání bude upřesněn,obdržíte pozvánku
Zapsala:Děkanovská Alena
Zápis ověřil:Martin Hlavatý

