Zápis
č.2/19 z veřejné schůze Osadního výboru Neškaredice ,konané dne 29..4.2019
Přítomni za OvN - předseda: Jan Balham, členové: Tereza Naňková, Miroslav Hnilička, Jan Staněk,
Hosté: Mgr., Bc. Vít Šnajdr místostarosta.
Program jednání:
Kanalizace a s tím spojená problematika.
Dopravní řešení.
Různé.
Usnesení.
Jednání proběhlo dle určeného programu. Avšak u jednotlivých bodů nebyla ze strany zástupce města možná
okamžitá odpověď. Proto na níže uvedené body jednání čekáme odpovědi ze strany města od pana místostarosty
Mgr., Bc. Víta Šnajdra i tím jak bude dále řešeno.

Kanalizace:
1- Realizace projekce individuálních přípojek pro občany u jednotlivých č.p. stále neprobíhá ačkoliv se již
odbočky fyzicky realizují ! Zde je možný v budoucnu problém s možností připojitelností občanů! Kdo
ponese odpovědnost za případné problémy?
2- Možnost finančního příspěvku na realizaci individuální přípojky. Za jakých podmínek a v jaké výši? Nebo
příspěvek bude zahrnut na projekci přípojky?
3- V jakém stadiu je jednání o výkupu pozemků za účelem vybudování kanalizace?
4- Osadní výbor nedostává pravidelné informace o problémech při budování kanalizace (uzavírky silnic, vody,
poškození veřejného osvětlení) a nemůže tak pružně reagovat na vzniklé problémy. Komunikace s odbory
města při vzniklých haváriích. Nemůžeme včas předávat informace spoluobčanům!

Doprava, komunikace:
1- Šíře nově položeného asfaltového povrchu. Odpovídá standardům pro tuto třídu komunikace?
2- Nezpevněná štěrková krajnice u nově položeného asfaltového povrchu. Uvolněný štěrk z krajnic může při
odlétnutí od jiného dopravního prostředku způsobit poškození vozidla. Dá se štěrková krajnice nějak
zpevnit, aby došlo k zabránění výše uvedeného možného vzniku problému?
3- Stav vozovky směrem na Církvici od konce nově položeného asfaltového povrchu je již dezolátní stejně
jako i jiné úseky v Neškaredicích. Například stav mostku přes potok Křenovka a je tedy třeba zahájit jednání
s Krajskou správou a údržby silnic Středočeského krajeo její opravě. Původně OvN měl iniciovat jednání, ale
pokus o kontakt byl neúspěšný, a myslíme si, že k tomu nemáme dostatečnou kompetenci a je třeba
podpora ze strany města.

4- Mnoho občanů si stěžuje na problémy s deštěm a odvodem vody. Nefunkční či chybějící dešťová
kanalizace.
5- Nezpevněná komunikace na pozemku par. číslo 550. Po uložení kanalizace navezen hrubý a ostrý štěrk,
který znepříjemňuje občanům pohyb po komunikaci. Jak bude řešeno? Dočkají se v budoucnu například
asfaltu?

Různé:
1- Technické služby města Kutné Hory mají provádět výstavbu světelného bodu v Neškaredicích s přípojkou
pro vánoční osvětlení. Můžeme znát datum zahájení akce? Dalo by to provádět v době, kdy probíhá
výstavba kanalizace, a tedy při jednom omezení dopravou a výkopových pracech v Neškaredicích?
2- S tímto se váže další podnět, zda bude pro Neškaredice zajištěno nějaké vánoční osvětlení které lze
instalovat na vybraný strom?
3- V souvislosti s tzv. PLÁNEM ROZVOJE NEŠKAREDIC, který byl předložen radě města a projednán dne
22.8.2018. Bylo přijato Usnesení č. 581/18 – Materiál č. 6/60 – kde RM bere na vědomí plán rozvoje území.
A byl dán úkol odboru RRÚP v koordinaci s projektem kanalizace a vodovodu doNeškaredic připravit studii
dopravního řešení Neškaredic. Od této doby nebyla OvN podána žádná informace o tom co se bude
realizovat a co ne. Proto jsme požádali o informaci zda se v této dále jedná či ne, pana místostarostu Mgr.,
Bc. Víta Šnajdra. Ten nám přeposlal komentář od vedoucí technického oddělení ing. Bodišové Andrei. Která
zde informuje ,že menší podněty jsou postupně vyřizovány. Avšak větší investice jako vybudování
chybějících chodníků ,přechodů,veřejného osvětlení atd.,což je pro OvN s současné době nejdůležitější, je
spojena s tím jakou má město investiční prioritu a kdy do toho město bude investovat. Pak si odbor investic
může zařadit do rozpočtu finanční prostředky na PD a na realizaci. Skoro všechny věci souvisí s celkovou
revitalizací Neškaredic, kterou je třeba naplánovat.
Usnesení:
Osadní výbor Neškaredice žádá o zpětnou vazbu na podněty výše uvedené s informací, jak a kým bude
každý bod řešen.
Osadní výbor Neškaredice tímto žádá vedení města, aby jasně zadalo úkol vypracovat projektovou
dokumentaci na revitalizaci Neškaredic a zahrnula jí spolu s následnou realizací do rozpočtu města. A zde
také požadujeme informaci kdo, a jak byl pověřen.
V Neškaredicích
dne 30.4.2019
JAN BALHAM

