Zápis z jednání komise pro regeneraci sídliště Šipší ze dne 15.10.2007
Datum a čas jednání: 15.října 2007, 15.30 hodin
Místo konání: malá zasedací místnost MÚ, Vlašský dvůr
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: Ing.T.Benada, Ing.Suchánek, Ing.Tvrdík, p.Blohberger
Program jednání:
 Zahájení, prezence, obeznámení s programem
 Usnesení z RM
 Financování DH
 Kontrola zápisu –plnění úkolu
 Informace pana místostarosty Benady
 Ankety
 Různé
Zahájení, prezence
 Předseda komise přivítal přítomné hosty, omluvil pana architekta Kremlu, který se
nemohl jednání účastnit.
Usnesení z RM
 Ing.Jirásek zkonstatoval, že v letošním roce bylo RM schváleno kladně každé
usnesení, které bylo navrženo naší komisí ke schválení. Je dobré, že připomínky,
návrhy komise formulované do návrhů na usnesení jsou respektovány a následně i
schváleny. Svědčí to o reálnosti našich představ a vážnosti naší činnosti u RM
RM na svém jednání dne 25.9.2007 usnesením č. 863/07 ukládá:
a) odboru správy majetku zhotovit přechod pro chodce v ulici Ortenova (v místě
prodejny potravin Bala) a retardéry na snížení rychlosti
b) aktualizovat materiál o stavu dětských hřišť a parkovišť a předložit RM
k rozhodnutí
 RM na svém jednání dne 9.10.2007 svým usnesením č. 899/07 doporučuje souhlasit
zastupitelstvu se zrušením vybraných dětských hřišť a pískovišť. Tento materiál se
bude projednávat v zastupitelstvu dne 23. října 2007
 Ing.Benada – zda by nebylo vhodnější pro takovou lokalitu jakou je sídliště Šipší
vytvořit Občanské sdružení tak, jak je na Kaňku anebo v Malíně, v Poličanech,
snadněji by se některých věcí dosáhlo.
 Ing.Jirásek –zatím se daří prosadit záležitosti i přes komisi
Další vývoj na sídliště
 Ing.Jirásek – je velká škoda, že dnešního jednání se nemohl účastnit ing.arch.Kremla.
Bylo by potřeba myslet zase o krůček dopředu, informovat občany. Je nutné vyřešit
situaci ve vnitrobloku – hlavně dětské hřiště
 Otázky pro ing.arch.Kremlu –Jakým způsobem se bude realizovat financování
pokračování realizace dopravního generelu na sídlišti, řešení finanční situace, návrhy
do rozpočtu; jak to vypadá s geologickým průzkumem do konce roku…hlavně lokalita
Opletalova vnitroblok.

Kontrola zápisu
 Před začátkem jednání byla rozdána přítomným tabulka stavu závad na sídlišti Šipší,
která byla aktualizována k 12.10.2007 – dodána panem Ing.Tvrdíkem, vedoucím
technického oddělení
 Nové dětské hřiště U Lorce se šplhací stěnou je oploceno, ale v současné době není
uzamčeno. Do budoucna se bude ale zamykat. Na příští jednání pozvat
MVDr.Vančuru –zajistí Děkanovská
 Lavičky v sadě na Kaňku – v letošním roce nereálné
 P.Berka – cesta na Kaňk do sadu, mnoho lidí to využívalo k procházkám, je tam
hrozná lebeda, i když to není majetek města, snad by se to mohlo vysekat, aby se tudy
mohlo chodit, určitě to není velká investice, ale udělalo by to spoustě lidí radost
 Pí Krupičková u nich ve vnitrobloku je málo odpadkových košů a chybí neustále
papíry na psí výkaly
Informace pana Benady
 Pan místostarosta Benada podal informaci o jednání ohledně řešení dopravy. Jedná se
o zřízení kruhového objezdu u Kauflandu ze zadní strany, ale v části Sedlec (je to na
křižovatce a silnici, co vede na Kaňk- je to silnice kraje a v případe vůle, by jí mohl
zainventovat) . Samozřejmě nejsme jediné město, které by potřebovalo finanční
prostředky. Byla jim přislíbená pomoc, ale musejí si nastavit priority, co je pro Kutnou
Horu důležitější. Protože dalším problémem je kruhový objezd na Karlově – tam je
další nápor na dopravu, výstavba továrny Foxconn. Je třeba rozlišit, který je
důležitější.
 Pan Berka a Jirásek – v souvislosti s nárůstem obyvatel (Foxconn) jsou jistě důležité
obě křižovatky. Je nutno tento požadavek uplatňovat osobně na jednáních na
Krajském úřadě. Nárůst je větší než v Kolíně (TPCA), kde se stát i kraj velice
angažoval.
 Pan Benada navrhoval, že by bylo vhodné vypracovat materiál s jednoduchou verzi,
požadavky – do konce prosince, aby odbor správy majetku měl takový dokument
 Diskuse s panem místostarostou byla zajímavá, projevil zájem chodit na naše jednání a
pomoci v případě, že to bude v jeho možnostech
Ankety
 Pani Lenka Dytrychová navrhla anketní otázky, které se nám zdají vhodné na
zveřejnění na našich stránkách.
Pí Děkanovská zajistí u pana Ing. Rybenského jejich uveřejnění po 15.11.
 Otázky zní:
Souhlasíte s oplocováním dětských hřišť pro malé děti předškolního věku?? Ano ? Ne?
Souhlasíte s uzamykáním těchto hřišť v nočních hodinách ? Ano? Ne?
 I když je pravda , že dle počítadla, zas na anketní otázky neodpovídá moc lidí, ale i tak
je dobré znát názor
Různé
 Paní Krupičková po dohodě s panem Tvrdíkem na jednání komise nechce na svá okna
instalovat dohodnuté mříže.
 Názor pani Krupičkové jak zmírnit situaci na hřišti ve vnitrobloku. DH + fotbalové
spojit, dát společný vchod, úplně zrušit betonovou plochu, přestěhovat malé branky
na velké travnaté hřiště a zabetonovat je.





Ing.Majznerová – proč jsou kontejnery ve dvou řadách v ulici 17.listopadu – je kolem
toho strašně nepořádku
Ing.Majznerová – v ulici Opletalova – u skladu tabáku – je tam pořád ten vystrčený
roh u autobusové zastávky – je nutné odstranit
Předložení stížnosti občanů ulice Opletalova na provoz DH a hřiště na míčové hry na
majetkový odbor přes podatelnu – zajistí Děkanovská

Příští jednání se koná dne 19.11.2007
v malé zasedací místnosti MÚ ve Vlašském dvoře v 15.30 hodin
Zapsala:Děkanovská Alena
Zápis ověřil:Ing.Jirásek

