Zápis OV č. 2/19
Osadní výbor:
Datum:
1.

Osadní výbor Šipší (OV)
6. 5. 2019 v 18 h, ZŠ J. Palacha

Přítomní:

Předseda: Martin Suchánek
Členové: Svatava Keltnerová, Josef Krištof, Zdeňka Balšánková, Ondřej Skřivan,
Juraj Kozák, Aleš Kerner, Hana Žampachová, Alexandr Špalek, Petr Vávra,
František Záleský, Bc. Pavlína Daňková – administrátor
Martin Hlavatý (omluven), Ivan Kapusta (omluven), Jan Lenk, Tomáš Pilc
Alexandr Špalek & Martin Suchánek
xxx

Nepřítomní:
Zapisovatel:
Hosté:
Za město
Kutná Hora:
Příští jednání:

Mgr., Bc. Silvia Doušová (omluvena)
10. 6. 2019 v 18 h, ZŠ J. Palacha

a) Program jednání:
1. Kontrola minulého zápisu:
1. Nového veřejného osvětlení – podněty na Technické služby
Technické služby sbírají od občanů sídliště podněty a připomínky k novému veřejnému osvětlení. Vše hlásit
neprodleně a přímo jednateli (Ing. Jäger) – zejména špatná svítivost, různá barevnost světla.
Úkol: Jednotlivá SVJ – vytipovat lokality, kde bude třeba přidat lokální svítidla na přístupových cestách
k objektům, viz. minulý zápis.
2. Emailová komunikace OV Šipší
Splnil Aleš Kerner.
3. Informace z Kokozy o komunitní zahradě
Zahrada se postupně buduje. První „zahrádkáře“ již mají. Informoval Martin Suchánek
4. Kaufland parkování
Martin Suchánek vstoupil do jednání s centrálou. Kaufland se nebrání umožnit parkování v době od 21:00 – 7:00
hod. při dodržení sjednaných pravidel. OV připraví pravidla a podmínky za kterých by to bylo proveditelné
s ohledem na možnosti technických prostředků Kauflandu. Poptat SVJ zejména v blízkosti Kauflandu, zda bude
zájem občanů.
5. Street Art
Minimální informovanost. Požádat vhledem k minimálním informacím pana Starého o předání detailnějších
informací a nejlépe osobně na příštím OV. S částí návrhu pana Starého OV nesouhlasí.
6. Info vývěska
Z fondů města nechat udělat ještě jednu informativní vývěsku.

2. Dopravní generel:
Soupis otázek a diskuzních bodů, které vznikly v rámci přípravy a jednání na téma Dopravního generelu.
1. Zpoplatnění parkovacích míst
Dle zadání dopravního generelu se bude případné placení týkat sídlišť Šipší, Hlouška a Vnitřního města. Jak
budou řešeny ostatní městské čtvrti jako Sedlec, Malín, Karlov, Žižkov… Uvažuje se také v rovině sociální
soudržnosti obyvatel malého města?
2. Parkovací domy
Počítá se s výstavbou parkovacích domů? V případě, že ano. Je plánováno zpoplatnění takového parkování
a povinnost využívat takový druh parkování?
3. Zeleň nedáme
Bude se rozšiřovat parkování na sídlišti na úkor zelených pásů? Obecně panuje shoda, že není v zájmu obyvatel
sídliště zvyšovat počet betonových a asfaltových ploch. Výsledek poslední etapy revitalizace je navýšení ploch,
které akumulují v létě teplo a je patrný úbytek zeleně. Preferujeme moderní zatravňovací systémy.

https://www.estav.cz/cz/7476.velka-destovka-jiz-i-pro-kraje-obce-a-skoly
4. Komunikace
Jak bude nastavena komunikace ohledně generelu s osadními výbory? Jde o důležitý krok a informovanost
je zatím minimální.
5. Sběr dat
Jak probíhá sběr dat na sídlišti a co bude výstupem – informace o sběru SPZ? Proč probíhá sběr dat pouze na
problematických místech, a nikoliv po celém městě? Řešení mohou být právě tam.
6. Dočasná stání
Je třeba zvážit a zakomponovat v určitých oblastech sídliště místa s krátkým časem parkování – pro nakládku
a vykládku. Využitelná rovněž pro zastavení sanitky, pečovatelského vozu nebo přístup hasičů.
7. Objekt bývalé družiny
Rychlé řešení. Osadní výbor jednomyslně odhlasoval doporučení využít prostor, který by se uvolnil demolicí
nevyhovujícího objektu bývalé družiny. Vybudování parkovacích ploch s ohledem na moderní trendy
– ne betonový plac, ale zelené plochy. Viz. bod ,,Zeleň nedáme“.
8. Změna dopravní obslužnosti – jednosměrky
Navýšení parkovacích míst změnou dopravní obslužnosti – zavést jednosměrné ulice a udělat šikmá stání
- např. ulice Studentů.
9. Hromadná doprava
MHD je třeba zefektivnit – přidat některé linky zejména směrem na ČKD – k lékařům. Doporučena spolupráce
s Foxconn – firma zajišťuje „kyvadlovou dopravu“ pro zaměstnance z okolních měst a vesnic – poptat možnosti
při plánování těchto tras zajet i na sídliště. Linka F01 a F06 jezdí v jeden čas, doporučení zavést alespoň 15 min.
intervaly.
10. ,,Šalátkovo“ náměstí
Vzhledem k vyřešenému vlastnictví pozemků doporučujeme zrevidovat možnost podoby náměstí – vhodným
zásahem by šla vybudovat zatravněná parkovací místa. Plocha náměstí je pro potřeby občanů nevyhovující
a neplní původní záměr. Zejména v létě není kvůli vysokým teplotám místo pro odpočinek vhodné a ani
využívané. Vhodným zásahem by se mohlo docílit lepšího stavu. Doporučení využít moderních konceptů.
Travnaté plochy, nízké keře, vodí prvek apod.
11. Další doporučení pro navýšení parkovacích míst
Mezi domy vytvořit malá parkovací místa např. pro 1-2 automobily.

3. Směřování sídliště (1. otevřená diskuze – pokračujeme příště):
Soupis diskuzních bodů, které vznikly v rámci přípravy (diskuze s občany) a diskuze na téma rozvoje oblasti
Šipší v příštích 3, 5 a více letech.
1. Doprava a parkování
Hlavní oblast k řešení. Viz. podněty pro dopravní generel.
2. Cyklostezky
Sídlišti chybí napojení na existující cyklostezky (trasy).
3. Změna úklidu sídliště (okamžitý požadavek na Technické služby pro jaro/léto 2019)
Úklid sídliště probíhá nekoncepčně. Je třeba zapojit odborníky. Na základě objednávky je bez rozmyslu sečena
tráva, i když není potřeba. Dochází tak zejména v letních měsících k podsekání trávy až na drn, což devastuje
travnaté plochy – stav 2018. Starat se o vybrané části zeleně, jako o květinovou louku. Osadní výbor
jednomyslně odhlasoval doporučení: Sekat, jen když je potřeba (nikoliv vždy), sekat na vyšší výšku. Tak, aby
tráva lépe odolávala slunci.
4. Odpadové hospodářství
Poptat jednotlivá SVJ a zrevidovat případně přerozdělit kontejnery. Někde je jich více, někde chybí. Pokud je
problém se svozem, např. svoz neproběhne, odpad se míchá apod. Poznámka: ihned volat paní Hladíkovou
– bude reklamováno u poskytovatele služby.
5. Herní plochy pro starší mládež
Na sídlišti je dostatečné množství dětských hřišť určených pro malé děti. Chybí však plochy pro dorůstající
mládež. Staré plochy nevyhovují. Doporučujeme tyto plochy zrevidovat, provést potřebnou údržbu
a zabezpečení. Např. „basketbalové hřiště“ – není oploceno, v okolí je na travnatých plochách mnoho
exkrementů, mladí tuto plochu nevyužívají. Doporučujeme provést revizi stavu basketbalové hřiště, doplnit
oplocení s cílem vyšší bezpečnosti sportovců i návštěvníků, plynulé hry (balon se udrží jen na hřišti s plotem).

6. Obnova zeleně
Obnovit zeleň, která byla postupně z různých důvodů vyřezána. Přemýšlet o druhové skladbě. Doporučujeme
nízké keře, které kromě jiného snižují prašnost a teplotu sídliště. Vhodnou skladbou druhu rostlin dochází
i k oživení sídliště z ohledem na různé části roku – kvetoucí zeleň, barevné listy.
7. Revitalizace Šalátkova náměstí
Zaměřit se na možnost revitalizace prostoru s ohledem na moderní trendy. Zeleň, vodní prvky = nižší teplota,
více lidí. Zapojit studenty středních škol – vyhlásit soutěž o návrh budoucí podoby. Nehledáme další „pomník“,
ale řešení.
8. Investiční práce na sídlišti
Poptat časový harmonogram prací na komunikacích – zejména dodělání chodníků a rekonstrukce ulic. Co
nejrychleji opravit autobusovou zastávku v ulici Sběrná – autobusy nezajíždí na místo k tomu určeném a blokují
tak dopravu, vznikají nebezpečné situace.
9. Připravit změny do rozpočtu
Připravit změny do rozpočtu v rámci osadních výborů, změna financování osadních výborů, aby mohli občané
sami rozhodovat o prioritách v místě, kde bydlí. Viz. Říčany – město s nejvyšší kvalitou života. Zapojit při
revitalizaci velké podniky jako Tabák a.s., Foxconn apod., kteří na podobné projekty vyhlašují dotační tituly.
Využít alespoň z části výběr pokut z rychlostního radaru v Malíně atd.

b) Úkoly
Diskutovat s občany. Terénní příprava pro diskuzi 10.6.2019.

c) Plánovaný program příštího setkání:
Pokračovat v diskuzi o ,,Směřování sídliště“ - brainstorming na téma rozvoje oblastí v příštích 3, 5 a více letech.

Zapsal: Alexandr Špalek & Martin Suchánek
Elektronicky ověřil: Martin Suchánek

