Zápis z jednání komise pro regeneraci sídliště Šipší ze dne 19.2.2007
Datum a čas jednání: 19.února 2007, 15.30 hodin
Místo konání: zasedací místnost MÚ, Vlašský dvůr
Přítomni, viz prezenční listina
Hosté:Ing.Suchánek, pí Krupičková
Program jednání:
 Zahájení, prezence, převzetí jmenovacích dekretů –noví členové
 Informace o činnosti komise v minulých letech, o webových stránkách – ing.Jirásek
 Představení nových členů
 Kontrola zápisu
 Různé
 Závěr
Zahájení, prezence
 Předseda komise zahájil jednání. Přivítal hosty a nové členy komise, kterým bylo
předáno jmenování. Omluven ing.arch.Kremla(nemoc), který přislíbil účast a chtěl
podat informaci o nejnovějším stavu realizace dopravního generelu na sídlišti Šipší
(bude se předkládat materiál do Rady města).
Informace o činnosti komise
 Ing.Jirásek pohovořil o činnosti komise v minulých letech a její náplni. Komise je
pouze poradním orgánem RM, nemá žádné pravomoci. Máme své internetové stránky
na www.mu.kutnahora.cz. Občané zde mohou najít informace jak o činnosti, zápisy od
roku 2002, kontakty na členy komise ( noví členové si do příští komise rozmyslí, jaký
kontakt jsou ochotni na sebe uveřejnit na internetových stránkách, fotografa na příště
zajistí Děkanovská). Je tam také odkaz anketa, zatím pouze výsledky z roku 2005.
Nová se v současné době připravuje.
Noví členové
 Komise byla posílena o čtyři nové členy: Ing.Jan Vališ, pan Petr Berka, pan Robert
Koch a pan Miroslav Štrobl. Pan Koch se na jednání nedostavil ani neomluvil, takže
zatím nevíme, zda bude mít chuť se zapojit do činnosti. Ostatní se krátce představili a
vyjádřili svoji snahu zapojit se a aktivně se podílet na činnosti.
 Členům komise, kteří byli odvoláni RM ( z důvodu , že jsou zaměstnanci MÚ), pan
Ing.Jirásek poděkoval za jejich velmi významný přínos. Vyjádřil smutek nad tímto
rozhodnutím, které nebylo se zbylými členy komise nijak diskutováno. Osobně se
domnívá, že rozhodnutí není příliš šťastné a spíše „vzdálí“ úředníky města od reálných
problémů. V závěru svého příspěvku poprosil „bývalé“ členy, zda by se dál mohli
podílet na činnosti komise a zúčastňovali se dalších jednání - souhlas. ( úkol-pí
Děkanovská posílat dále pozvánky i bývalým členům).
Kontrola zápisu
 Ing.arch.Kremla měl připravit materiál do rady města. Pracuje se na tom. Taky měl
vypracovat návrhy nejen na další dopravní řešení, ale i na řešení vnitrobloků, o kterém

by pak proběhla diskuse. Bohužel se nemohl na dnešní jednání z důvodu nemoci
dostavit.
 Výsadba stromů v lokalitě Na studních 70 – dotaz pana Hacara, v jakém stadiu je
tohle jednání. Zodpověděl Ing.Suchánek - proběhlo jednání s panem Havlínem
z kanceláře pana Schwanzenberga. V současném období je stav takový, že pan Havlín,
i když je ochoten i výsadbu zafinancovat, chce mít jistotu od odboru životního
prostředí, že v budoucnu, kdyby chtěli stromy vykácet, nebude s tím problém
(v případě nějaké výstavby na tomto pozemku) a to je kámen úrazu. Ing. Suchánek
doufá, že na našem březnovém jednání nám bude moct sdělit, že se našlo kompromisní
řešení a stromy se budou moct vysadit.
 Poděkování Kauflandu – poslal se děkovný dopis, podepsaný starostou města a
předsedou komise, za finanční spolupráci při realizaci chodníků k tomuto marketu.
 Dotace od ČEZ-u – bylo by vhodné sledovat dotační tituly, aby se nepromarnila
možnost získání finančních prostředků, třeba na výstavbu dětských hřišť. Do této
diskuse se zapojil i Ing.Suchánek. Konstatoval, že pro podstatně vyšší možnost
úspěchu v takových to dotačních titulech je potřebné mít k dispozici již prováděcí
projekt.
Komise doporučuje RM zahrnout do rozpočtu města finanční částku na projekt
dětského hřiště v prostoru středního vnitrobloku, aby byl připraven také pro případnou
žádost o dotaci
 Úkol pro pana Tvrdíka nadále sledovat dotační tituly ohledně dětských hřišť a jejich
získávání
 Kontejner za mamutem – Ing.Tvrdík : odstraněn
Různé








Ing.Vališ – otázka počtu kontejnerů na komunální odpad k jednomu domu na sídlišti.
Otevřel v diskusi námět, zda existuje na MÚ seznam Sdružení vlastníků domů na
sídlišti. Rád by spočítal, jak se jednotlivá společenství podílí na počtu kontejnerů
v poměru na jednoho obyvatele společenství. Navrhoval také zveřejnit seznam
předsedů společenství na internetu, mohl by to být jakýsi adresář.
Ing. Suchánek sdělil, že ne úplně stoprocentní seznam sdružení vlastníků MÚ
k dispozici má. Nezná normu, která by přesně stanovovala množství kontejnerů
vzhledem k počtu obyvatel.
Ing.Vališ úkol: pokusit se zjistit ve společnosti AVE dle jednotlivých smluv, které
uzavírají společenství, kolik kdo má pronajatých kontejnerů.
Ing.Suchánek: dodat seznam jmen předsedů společenství vlastníků na sídlišti a
prověřit, zda přece jenom neexistuje nějaká norma.
Pí Krupičková –dotazovala se, kde je možné zažádat o přidání kontejnerů na tříděný
odpad ( plast, papír a sklo), protože by bylo potřebné přidat v Ortenově ulici a před
Pasáží. Odpověď zabezpečí technické oddělení
Ing.Vališ- co se týká nádob na plasty, dle jeho názoru jsou kontejnerová stání plné
z důvodu, že láhve občané tam jenom hodí a nejsou stlačené.
Pí Krupičková – chtěla by také víc odpadkových košů a na psí výkaly. Odpověděl
Ing.Suchánek: vloni se obcházelo sídliště a tam, kde bylo potřeba, se instalovaly koše
jak na odpadky, tak na psí výkaly. Letos však jsou finanční prostředky na vše velmi
omezené
Pan Berka – dotazoval se na trasu autobusu po dobudování 1. etapy DG – odpověděl
Ing.Jirásek, ulice 17.listopadu bude vyloučena –autobus tam projíždět nebude











Pan Hacar – kácení thůjí před domem Na Studních 70 a jeho nešetrné ořezání –
postěžoval si na jednání města, ukázal i fotodokumentaci ohledně ořezání stromů, proč
nikdo nejednal s vedením Sdružení vlastníků a jen na žádost jednotlivce se ořežou
stromky, ostatní obyvatele toto jednání velmi pobouřilo
Ing.Suchánek – když se bude dělat nová výsadba, mělo by se vše konzultovat vždy
s předsedou Sdružení vlastníků
Ing.Jirásek – škvárové hřiště – je zkolaudované
Ing.Vališ – hodiny pro veřejnost jsou velmi krátké a v nevhodnou dobu, proč se
nepostaví hřiště i na jiné sporty, ne jen na fotbal. Nesouhlasí s tím, aby takové hřiště
sloužilo jen určité malé skupině lidí
Ing.Jirásek, p.Hlavatý – o hodinách pro veřejnost se s vedením města dlouho jednalo a
výsledek je v současné době maximum možného. Ing.Jirásek - nesdílí názor
Ing.Vališe, že je to jen pro úzkou skupinu lidí, znepokojují ho jen zprávy o tom, že
pronájem hřiště pro příměstské oddíly (např. V.Sedlec) je dost vysoký. Myslí si, že
Sedlec také patří do města a měl by mít hřiště k dispozici za podobných podmínek
jako Sparta Kutná Hora.
Pan Berka –kdyby se sehnaly financ.prostředky, určitě by se mohlo zrekonstruovat
něco jiného, co by zas sloužilo na jiné sporty a jiný druh využití
Pan Nováček, Ing.Vališ – proč není uklizeno po bezdomovcích, odpověděl pan
Suchánek, není to pozemek města, jedná se s majitelem. Ing.Vališ vyjádřil
nespokojenost s tím, že není jasný termín realizace úklidu.

Příští jednání se koná 19.3.2007 – v terénu
sraz před Kauflandem v 15.30 hodin ( u vývěsky sídliště)
Další jednání komise se koná 26.3.2007 v 15.30 hodin
v malé zasedací místnosti MÚ Kutná Hora –Vlašský dvůr
Zapsala: Děkanovská Alena
Zápis ověřil: Ing.Jirásek

