Zápis z jednání komise revitalizace sídliště Šipší ze dne 15.1.2007
Datum a čas jednání: 15.ledna 2007, 15.30 hodin
Místo konání: zasedací místnost MÚ, Vlašský dvůr
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: Ing.Suchánek
Program jednání:
 Zahájení, prezence
 Internetové stránky, diskuse, fotografování
 Dopravní generel
 Kontrola zápisu
 Závěr
Zahájení,prezence
 Ing.Jirásek zahájil jednání.Přivítal přítomné a obeznámil s programem.
Internetové stránky
 Ing.Jirásek podrobně seznámil přítomné s realizací internetových stránek komise. Rada města
schválila svým usnesením č.811/06 ze dne 20.9.2006 založení webové stránky komise na
stránkách MÚ a pověřila jejich správou Ing.Jiráska a A.Děkanovskou. Dne 11.1.2007
proběhla schůzka u pana Ing.Rybenského, který byl velmi vstřícný a ochotný. Stránka byla
instalována, jsou na ní zatím základní informace.
Budoucí skladba stránky je následovná:
Členové komise - odkaz je připraven. Tady proběhla rozsáhlá diskuse. Názor na obsah nebyl
jednotný. Závěr byl takový, že každý člen komise si může zvolit, co je ochoten zveřejnit, jaký
údaj, zda bydliště, e-mail, fotografii. Proběhlo fotografování členů. Poděkování patří
pracovníkovi vnitřní správy p.Plavcovi za jeho výpomoc při realizaci.Tato část stránky bude
oživena, až když nová RM potvrdí, případně doplní členy komise, aby byla aktuální.
Další dokument – historie - je tam odkaz a do ní vložen text. Zpracoval ho pan předseda a
obsahem je to průřez činnosti komise úplně od počátku činnosti až do současnosti.
Zápisy – v tomto bodě je již vše vloženo, veškeré zápisy od roku 2002 až po současnost,
připomínka ing.Tvrdíka, zda vůbec někdo bude číst zápisy, které sahají až tak do minulosti?
Ing.Jirásek –myslí si, že bude dobré, aby tady možnost přečtení byla.
Generel dopravy na sídlišti - tady to bude záležitost a úkol pro pana arch.Kremlu. Slíbil, že se
spojí s p.Kmoníčkem, projektantem a nějaký vhodný materiál, který by se tam prezentoval, by
se pokusil sestavit ve spolupráci s ním.
1.etapa realizace dopravního generelu – materiál je již prezentován na jiném místě oficiálních
stránek MÚ. Bude zkopírován i na stránky komise. Ing.Kremla zajistí i pár fotografií
z průběhu stavby.
Další změny k lepšímu- fotografická část, kterou bude zajišťovat technické oddělení, tj. opravy
na sídlišti, stav před a po realizaci.
Anketa – aby se mohla realizovat, musí se dát s předstihem vědět panu Rybenskému , protože
to se musí zadávat programátorovi. Zatím se tam dají výsledky staré ankety s vyhodnocením,
aby bylo vidět reakci občanů na jednotlivé témata. Pan Hlavatý navrhl téma 1.ankety –
využívání parkovacího domu ano – ne, bylo předáno ing.Rybenskému ke zpracování
Ing.Suchánek – doporučil, že by se měla zveřejnit informace pro občany, že existuje stránka
Sídliště Šipší
Pí Hnátková – stejný názor, bylo by dobré to dát do Kutnohorských listů, zajistí
Ing.Jirásek – dát do Aktualit stránek MÚ

Počítadlo návštěvníků – aby se věděla návštěvnost naší stránky, po dohodě s panem
Rybenským bude zavedeno i skryté počítadlo
Diskusní fórum –dotazoval se pan Tvrdík – většina proti, mohlo by se to zvrtnout, bude jenom
anketa, vždy na dané téma
Úkol na příště: přemýšlet nad další anketní otázkou
Dopravní generel
 Ing.arch.Kremla podal informaci o průběhu stavby. Jelikož počasí dovoluje pokračovat
v stavebních pracích, tak realizace probíhá s předstihem oproti předpokládanému
harmonogramu. Střední část je hotová, bude se připravovat již parkoviště vedle domu
Opletalova 132. Co se týká umístnění kontejnerů, tolik diskutovaného místa v Opletalově ulici
( stížnost pí Zelingerové ), pracuje se pořád na kompromisu, aby se vyhovělo opravdu všem
stranám. Pí Zelingerová je průběžně informována.
 Do budoucna by se mělo pokračovat dle pana Kremly 2. etapou řešení dopravy a zvolit buď
dokončení trasy ul.Studentů a Havířská stezka anebo kruhový objezd u Kauflandu a ulice
Ortenova (pouze úpravy průjezdnosti).
 Samozřejmě by nemělo zůstávat jen u řešení dopravy ale také nezapomínat, že tam žijeme a
myslet i na řešení vnitrobloků a myslet hlavně na děti, na využití jejich volného času, na
prostor pro jejich hry.
 Ing.arch Kremla úkol: připravit do RM materiál návrhu zadání pro poptávku na realizaci
lokality Havířská stezka a ul.Studentů a také kruhový objezd u Kauflandu a ul.Ortenova.
(priorita je Kaufland)
Kontrola zápisu
 Bc.Starý předložil návrh na výsadbu stromů (jehličnatých) v lokalitě Na Studních.
Ing.Suchánek sdělil, že mluvil s panem Palasem. Ten mu zase doporučil, že by se tam měly
vysadit listnáče, sice by byl z toho odpad, ale prý zamezil více hluku a rychleji by ty stromy
narostly.
Pí Hnátková ,Ing.Jirásek ,Děkanovská –myslí si, že jehličnany jsou lepší
Ing.Suchánek – je tam stejně problém , protože pan Havlín chce garanci z OŽP, že když bude
chtít kdykoliv odstranit stromky, že dostane kladné vyjádření. Projedná znovu možnosti
s panem Havlínem
 Dotace – Ing.Jirásek předal panu Tvrdíkovi materiály ČEZu, na které upozornila ing.
Majznerová, které získal z internetu
Ing.Tvrdík – trvalý úkol , hlídat možné dotace a jejich získávání
Ing.Suchánek –nejsou finanční prostředky na přípravu projektů a při získávání dotací je všude
nutné připojit projekt
 Úkol pro tech.oddělení :likvidace černé skládky na pozemku města – kontejner za mamutem
 Škvárové hřiště – je to vlastně zkolaudováno ??? zjistí pan Suchánek.
 Chodník u Kauflandu – zaslat děkovný dopis – návrh textu připraví Ing.Z.Jirásek
 Garáže za Mamutem ?? – zatím se tam na tom prostoru parkuje, nestálo by za to zjistit, zda by
se tam nemohla zrealizovat parkovací místa, případně garáže ?? – zjistí ing.arch.Kremla
Příští jednání komise se koná 19.2.2007 v 15.30 hodin
v malé zasedací místnosti MÚ Kutná Hora –Vlašský dvůr
Zapsala: Děkanovská A.
E-mailem ověřil:Ing.Z.Jirásek

