Zápis OV č. 3/19
Osadní výbor:
Datum:

Osadní výbor Šipší (OV)
10. 6. 2019 v 18:00 hod., ZŠ J. Palacha

Přítomní:

Předseda: Martin Suchánek
Členové: Martin Hlavatý, Ivan Kapusta, Aleš Kerner, Juraj Kozák, Josef Krištof,
Jan Lenk, Ondřej Skřivan, Petr Vávra, František Záleský
Zdeňka Balšánková, Tomáš Pilc, Hana Žampachová, Svatava Keltnerová (omluvena),
Alexandr Špalek (omluvený)
Pavlína Daňková
Matěj Daniel (za komunitní zahradu)

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

Silvia Doušová
16. 9. 2019 v 18 h, ZŠ J. Palacha

a) Program jednání:
Informace z Kokozy o komunitní zahradě:
• M. Daniel informoval přítomné o zbořeném plotu komunitní zahrady. Řešením je ukotvení. Opravu
zajistí Kaufland a Kokoza. Jak zabránit dalšímu ničení? Nad komunitní zahradou nejsou
a z legislativních důvodů nemohou být instalovány soukromé kamery. Návrh – instalace fotopastí.
Cena cca 4.000, - Kč. Nevýhodou je omezená kapacita paměťové karty.
• S. Doušová vyzve v Kutnohorských listech, zda někdo z občanů neviděl pachatele. Informace bude
také zveřejněna na FB.
Kontrola minulého zápisu:
• M. Suchánek – veřejné osvětlení – podněty na zlepšení stále možno podávat u TS.
Parkování u Kauflandu:
• M. Suchánek – jednání na různých úrovních mng. Kauflandu pokračuje. Občané mají o parkování
v době od 21:00 hod – 7:00 hod zájem. Seznam zájemců je naplněný (50-80 zájemců).
Zastoupení člena OV na jeho jednání na základě plné moci (viz zápis č. 1/19):
• M. Doušová – náhradník musí být nominován jako právoplatný člen OV. Možno nahlásit
zastupitelstvu zájem o vstup nových členů.
FB osadní výbor Šipší:
• A. Kerner – FB stránky OV Šipší získávají na popularitě. Řeší se aktuální problémy (lavičky, hlodavci).
A. Kerner a M. Suchanek posílají informace o problémech úředníkům města k jejich vyřešení.
PODAŘILO SE NÁM: např. oprava zastávky na ul. Sběrná, oprava kanálu v prostoru dětského hřiště
U Kraba. Další problémy v řešení – stav laviček a chodníku Opletalova ulice, dětská hřiště atd.
Nabídka roznášky Kutnohorských listů:
• Paní Brandejská emailem informovala OV, že MÚ hledá na roznášku Kutnohorských listů
brigádního pracovníka. Hlásit se do 30.6.2019.
Připomínky k projektu dopravního generelu (DG):
• M. Doušová – byly projednávány na pracovní schůzce konané dne 28.5.2019 a rozděleny dle
kompetencí na zpracovatele ČVÚT a město KH. Další jednání pracovní skupiny DG se bude konat
19.8.2019. Na jednání bude přítomen zástupce osadního výboru. V měsíci červenci proběhnou

sociologické průzkumy. Zpracovatel dodá výsledky průzkumu a analýz do konce září 2019. Poté bude
zpracován koncept dopravy a proběhne veřejné projednání. Termín ještě není znám. Komentář OV:
vhodnost/nevhodnost termínu, kdy o prázdninách je řada obyvatel na dovolených.
Podněty do dopravního generelu (DG) a obecná diskuze k dopravě:
• Rostoucí počet parkujícich firemních dodávek:
o diskutováno omezení a přesun např. do ul. Vítězná/Ortenova u OC
• Řešit parkoviště na konci ulice J. Palacha / Šandova:
o dopravní značení
o velké terénní nerovnosti v obou částech – značný pohyb podloží
• Vyznačení parkování u lékárny Šandova
• ,,Šalátkovo“ náměstí – zredukovat množství betonových ploch a vytvořit z nich zelená parkovací
místa.
• Přechody pro chodce:
o Problematický chodník u obchodního centra InterCora – nenavazující chodník a ani přechod
pro chodce.
• Info z úřadu – Na Studních č.71 a č.72 probíhá pokládka zámkové dlažby:
o realizace TS KH
o návrh: zatravňovací pásy mezi domy vznikne parkoviště cca 10 míst
§ nutno prioritizaci v rámci Šipší diskutovat s OV.
Družina:
• M. Doušová informovala, že v současné době nejsou peníze na demolici nebo přebudování stavby
na zelenou parkovací plochu, jak požaduje OV. Jeden z možných záměrů bude využití objektu bývalé
družiny znovu pro děti – na dobu cca 1-2 let pronajmout objekt dětské skupině. Nájem městu by byl
nulový a nájemce bude hradit pouze náklady spojené s energií, které jsou zhruba ve stejné výši jako
nájem za prostory na Jungmannově náměstí. Budova by byla využita po dobu, kdy město nemá
peníze. V současné době se prověřuje splnění hygienických požadavků a výsledky budou známy do
konce léta. V rámci diskuze byla zmíněna absence zbrzďovacího pásu.
• M. Suchánek poukázal na jednoznačné hlasování OV Šipší vyjadřující přání občanů v lokalitě
bydlících a tím je vybudování zelené parkovací a plochy, nikoliv přeměna objektu pro potřeby
neziskovek apod.
Změna úklidu sídliště:
• Diskuze nad nevyřešeným požadavkem.
Obnova zeleně:
• Diskuze. Obnova by mimo jiné řešila prašnost a snížila velikost ploch snadno akumujujících teplo.
A. Kerner – požadavek občanů na obnovu úklidem zničených keřů – např. J. Palacha – roh u družiny.
• TS chybí odborník arborista, který by věděl, jak odborně ošetřovat stromy a keře.
• M. Hlavatý – v komisi ŽP mají také vytipované lokality zeleně, pošle informace na OV.
Údržba a kontrola dětských pískovišť:
• Pískoviště mají v blízkosti vysoké neudržované stromy – řeší se v pasportu zeleně.
• Registrován požadavek občanů na obnovu písku za nový. M. Suchánek uvedl, že kvalitu písku řeší
legislativa.

•

Diskuzní návrh: zaměstnat důchodce (formou dohod) na úklid a údržbu veřejného prostranství
(květiny, pískoviště, sníh), správa hřišť (otevíraní, zavírání a hlášení závad). Viz. vzor dobré praxe:
město Říčany, kde má OV posílenou pravomoc a rozpočet.

Plochy na 3. ročník Galerie/Street Art na Šipší:
• Vedení města souhlasí se stanoviskem OV.
Připravit změny do rozpočtu (viz. zápis č. 2/19):
• Úkol trvá. OV nedostal vyjádření města.
Využitelnost pozemku u bývalé Avie:
• Diskuze. Prostor je v soukromém vlastnictví bez vlivu města.
Pirátská loď U Kraba:
• Diskuze nad pořízením dětského hřiště.
• M. Suchánek shledal cenu za pořízení souboru dětských prvků uvedeného v registru smluv za
běžnou tržní.
Revitalizace sportoviště za základní školou J. Palacha:
• Podnět M. Roudného a Z. Jiráska osadnímu výboru. Je třeba přemýšlet nad řešením prostoru pro
starší děti až dospělé.
Komunikace na sídlišti:
• Na sídlišti je místně kritický stav silnic a chodníků. Vedení města by mělo zvážit priority a věnovat se
tomuto požadavku občanů.
Dotace na strategický plán:
• S. Doušová informovala přítomné o přípravě žádosti o 95 % dotaci na strategický plán. Termín
podání žádosti je do 26. 6. 2019. Využití finanční dotace je naplánováno také na analýzy – smart city
a studii využití veřejného prostranství pro vnitřní město. Aby se město vyhnulo dalším nákladům při
budování a opravách komunikací, je v přípravě projektů důležitá spolupráce s IT komisí, komisí pro
strategické plánování a rozvoj města a tajemníkem úřadu.
Bleší trh:
• M. Hlavatý informoval, že se hledá provozovatel bleších trhů. Prostor družiny by se dal pro tuto
aktivitu využít. Přínosem by nebyl finanční zisk, ale úspora nákladu města za svoz odpadů.
• M. Suchánek poděkoval za oživení jeho námětu, který funguje v Brně.
Vyhláška pro časové omezení sekání trávy
• A. Kerner upozornil na udžbu zeleně a úklid prostoru bývalé družiny o víkendu. Diskuze OV nad
časovým omezením sekání trávy motorovou sekačkou apod..

b) Úkoly:

•
•

M. Suchánek – dotaz na TS / město ohledně údržby, jakým způsobem provádí kontrolu údržbu hřišť
a pískovišť.
Všichni – diskutovat s občany. Terénní příprava pro diskuzi 16.9.2019.

c) Plánovaný program příštího setkání:
•

Pokračovat v diskuzi o ,,Směřování sídliště“ - brainstorming na téma rozvoje oblastí v příštích 3, 5
a více letech.

Zapsala: Bc. Pavlína Daňková
Elektronicky ověřil: Martin Suchánek

