Zápis z jednání komise pro regeneraci sídliště Šipší ze dne 18.6.2007
Datum a čas jednání: 18. červen 2007, 15.30 hodin
Místo konání: dětské hřiště ulice Opletalova, sídliště Šipší
Přítomni: viz prezenční listina, omluven p.Berka
Hosté: Ing.arch.Kremla, p.Bc.Mareček-Městská policie, Ing.Tvrdík, obyvatelé sídliště Šipší
Program jednání:
 Zahájení, prezence, přivítání účastníků jednání
 Ing.arch.Kremla – informace o možností využití vnitrobloků na sídlišti Šipší
 Diskuse občanů na téma dětské hřiště
 Dotazy k Městské policii-pan Mareček
 Ukončení veřejné části
 Jednání v prostoru družiny ZŠ Jana Palacha pro členy komise
 Městská policie – problémy – pejskaři
 Problémy – bezdomovci
 Anketa –služebna Městské policie na sídlišti
 Kontrola zápisu
 Závěr
Zahájení , prezence
 Předseda komise přivítal členy i hosty jednání a samozřejmě obyvatele sídliště Šipší,
kteří projevili zájem se zúčastnit komise a přispět svými nápady k řešení problémů
v této lokalitě města.
Ing.arch.Kremla – informace
 Ing.arch.Kremla podal informativní zprávu o pokračování prací na sídlišti ohledně
realizace 1. etapy dopravního generelu, která se blíží do finále, ale hlavním tématem
bylo řešení vnitrobloků na sídlišti. Na ukázku přinesl návrhy, jak by se dal vyřešit
prostor mezi panelovými domy, aby vyhovoval všem věkovým kategoriím, ale
očekává taky nápady a připomínky ze strany občanů, kteří tady žijí.
Diskuse k tématu dětské hřiště, řešení vnitrobloků
 Největší aktivitu vyvíjí v tomto směru pí Lenka Dytrychová, která vypracovala i
návrhy, jak by se dal prostor nejen v Opletalově ulici řešit, ale i návrhy řešení situace
na celém sídlišti Šipší (doprava, opravy, úpravy, odpady…), které byly součástí
minulého zápisu a předloženy Radě města. (Poznámka:Rada města vzala na vědomí)
 Nejvíce opakovanou připomínkou bylo odhlučnění hřiště, více zeleně, zastínit ho –
není úniku před sluníčkem, dbát na bezpečnost dětí, upozornění na nezodpovědné
pejskaře, jak se počítá s handicapovanými dětmi ??-vozíčkáři
 Ing.Vališ-zřídit pitka na vodu na hřišti, upozornil také na bezpečnost dětí – bezpečné
řešení povrchů –ostré hrany
 Dalším nápadem bylo zřízení nějaké dráhy-palouku pro malé děti – na ježdění na kole
a kolečkové brusle






Bylo by vhodné mít dobrého správce, dobře finančně ohodnoceného, aby měl respekt
a autoritu, fond na opravy hřiště a zřídit kamerový systém na celé území vnitrobloku
Typ na hezké hřiště: ve Zruči nad Sázavou je zrekonstruované nové dětské hřiště, je
velmi hezké s dobrými nápady, stálo by za to se tam jít podívat
Pan Hacar – dotaz k dětským pískovištím, které vlastně neexistují, nejsou udržované,
jsou zarostlé trávou, protože město nemá finance na jejich provoz
K tomuto tématu nejlépe odpoví pan Starý z technického oddělení – úkol pí
Děkanovská pozvat na příští jednání

Dotazy k Městské policii
 Dotazy ohledně pejskařů, kteří jsou nezodpovědní a po svých pejscích neuklízejí,
pouštějí je na hřiště
 Pan Bc.Mareček – MP je proti tomu bezbranná, pokud je nechytí při činu, nemají
kapacity lidí, aby vyčlenil jednoho člověka hlídat hřiště, ale je to v lidech a jejich
přístupu. Platí městská vyhláška o psech. Většinou tabule o zákazu psů vydrží 14 dnů
a poté je někdo zlikviduje
Dotazy k realizaci kruhového objezdu u Kauflandu a k dopravě na sídlišti
 Ing.Tvrdík informoval přítomné , že bude dávat do RM materiál ohledně omezení
vyhrazeného parkování,chtěl slyšet názor, zda regulovat tento druh parkování jen pro
občany, kteří to opravdu potřebují – invalidé, ZTP
 Návrh na usnesení: Komise doporučuje RM , aby vyhrazená placená místa byla jen
pro tělesně postižené občany
 Ing.Jirásek otevřel diskusi ohledně kruhového objezdu u Kauflandu
 Občané se vyjádřili spíše pro výstavbu kruhového objezdu na křižovatce v Sedlci
( tam kde se nedávno stala tragická nehoda,v tom úseku to svádí k velké rychlosti)
 Problém je v tom , že kruhák v Sedlci by musel řešit kraj a ne město,takže řešení bude
velmi problematické
 Pan Jirásek inicioval schůzku u pana starosty, bude příští středu, ohledně možností
řešení tohoto problému
 Pí Dytrychová –kdyby se realizoval kruhák v Sedlci, dle jejího mínění by se určitě
snížil hluk na sídlišti, protože by do něj vjíždělo méně aut. Dle jejich informací je
možné čerpat dotace pro letošní rok z EU, kdyby byl problém finanční.
Ukončení jednání
 Ing.Jirásek poděkoval obyvatelům sídliště za účast i za připomínky a nápady.
Jednání v ZS Jana Palacha- Městská policie
 Jednání se poté přesunulo do prostor ZŠ, kde dalším bodem byly dotazy k MP
 Dotaz od pana Berky: chybí kontroly psů ze strany MP, měl by být prostor na venčení
psů
 Otázka pejskařů se diskutovala již na začátku jednání s občany, je to otázka o
charakteru lidí, o výchově, MP musí dodržovat vyhlášku, při její nedodržování může
uložit max. blokovou pokutu
 P.Hacar – nezpozoroval, že by byl na sídlišti problém s pejskaři. Když už, tak většinou
jsou nedbalí majitelé velkých psů, kteří neodklízejí exkrementy (k tomuto názoru se
přiklonili i ostatní členové komise)



Ing.Jirásek informoval pana Marečka , že bude na internetu viset po dobu prázdnin
otázka, zda by si přáli obyvatelé sídliště v této lokalitě služebnu Městské policie,
 Bc.Mareček – bylo by to velmi pozitivní, velký přínos pro sídliště, kdyby se někdy
toto podařilo realizovat; poté řekl pár slov o novém projektu, který by se do konce
roku měl spustit - je o spolupráci státní policie a MP
 Ing.Vališ- vznesl dotaz k MP, jak funguje kamerový systém Městské policie, jak je
vyhodnocován, proč MP, když má možnost vidět má kamerách přeplněné kontejnery
nezavolá na MPV+ na odvoz odpadků?
 Pan Mareček odpověděl, že u kamerového systému hlídá jeden člověk dvanáct kamer.
Vyhodnocuje se to, co se týká objemového odpadu, tak ten nahlašovala Městská
policie, ale popelnice, s tím se MP nezabývala.
Bezdomovci
 Ing.Vališ –další připomínka ohledně černých skládek, proč MP neudělala nic, proč se
nepostihli tito občané, zda se nedá nějak vyčíslit škoda, navrhoval, zda když se vyčíslí
škoda příklad 5000,00Kč-když neuhradí – pak navrhnout vězení
 Pan Mareček – odpověděl, že tato záležitost je velmi komplikovaná, občané většinou
nemají trvalé bydliště, nechtějí změnit způsob života, ani přijmout pomoc
Anketa
 Na www stránkách zveřejněna nová anketa s otázkou: Měla by na sídlišti vzniknout
služebna Městské policie? Bude viset do 31.8.2007
 Předcházející dotaz souvisel s realizací podzemních garáží. Pro bylo 18, proti 14. Pan
Jirásek zkonstatoval, že účast byla na počet obyvatelů sídliště velmi malá a je nemile
překvapen, že na tak ožehavé téma reagovalo tak málo lidí.
Kontrola zápisu
 Pan Hlavatý se zúčastnil jednání dopravní komise, dopravní komise souhlasila s naším
návrhem se snížení rychlosti na 30 km, ale bude to dle připomínky pana Salače z DI
provázeno stavebně-technologickými úpravami
 Výsadba zeleně Na Studních – opět na mrtvém bodě
 Ing.Vališ –seznam je před dokončením
 Ing.Tvrdík –seznam oprav a jejich realizace dodá na příští komisi
 Dle informace pana Rybenského počítadlo na našich internetových stránkách bude
spuštěno od 1. 7. 2007, bude tak možnost sledovat návštěvnost a zájem o činnost
komise

Příští jednání se bude konat dne 10.září 2007
v malé zasedací místnosti MÚ Kutná Hora , Vlašský dvůr v 15.30 hodin
Zapsala:Děkanovská Alena
Ověřil e-mailem:Ing.Zdeněk Jirásek

