Zápis č. 2
ze zasedání Osadního výboru Kaňk, které se konalo dne 14.9.2016
Přítomni: J. Lengerová, M. Krepsová, M. Kužela, J. Vrabčák, J. Veselá
Omluvena: J. Červená
Hosté: M. Starý, R. Fedorovič, V. Veselý, M. Krčík, J. Benešová
1) J. Lengerová informovala o postupu prací na rekonstrukci ulice na Kaňku (od dětského
hřiště k Baště). V první etapě byla dokončena výměna dešťové kanalizace. Následovat bude
skrývka stávající vrstvy vozovky, poté pokládka obrubníků, nové kabely veřejného osvětlení a
provádění skladeb nové konstrukce vozovky. Práce budou dokončeny do konce roku 2016.
Rekonstrukce bude stát cca 7 mil. Kč, což je o 1 mil. Kč více než se původně plánovalo.
Pozitivní rovněž je, že se podařilo navázat spolupráci s ČEZ.
2) Jednohlasně bylo odhlasováno pokračovat v rekonstrukci uliček na Kaňku i v příštím roce,
a to ulicí vedoucí od Pašinky směrem ke kostelu (vybraná čp. 41, 43, 44, 154, 350, 171, 258,
71, 197, 73, 257 a 77) a také u čp. 73 odbočit doprava směr čp. 51, 253 a směr čp 9. Vozovky
jsou rovněž v katastrofálním stavu a bude investováno do více částí Kaňku. Pokud to bude
možné, připravit projektovou dokumentaci na oba návrhy. Bylo by připraveno více možností
do budoucna. Nutno projednat s VHS. M. Krčík upozornil na koordinaci prací s parkovištěm
pro restauraci Pašinka.
3) M. Starý informoval o jednáních, která proběhla v souvislosti s arsenem. Dodatečně
doplněno: stavební uzávěra na Kaňku se v žádném případě nechystá. Bude jen plán míst, kde
budou stanoveny specifické podmínky pro vydání stavebního povolení.
4) Na haldy směrem k Libenicím se připravuje nová analýza a projekt k jejich zakrytí.
Navezený depozit bude použit na zakrytí hald.
5) Chodník z Kaňku do Sedlce – připravena projektová dokumentace, vzhledem ke změně
zákona, byly všechny projekty, které se dotýkají kraje, pozastaveny. Jednání probíhají.
6) Kruhový objezd na Skalce je rovněž v jednání. Pokud půjde vše podle plánu, mohl by být
během 2 – 3 let. M. Kužela požádal, zda by nestálo za to, promyslet možnost vybudování
cyklostezky směrem do Kolína.
7) M. Starý informoval o jednáních s krajem ohledně malínského nadjezdu. Předpokládané
zahájení prací listopad 2016. Nadjezd by měl být uzavřen cca jeden rok.
8) J. Lengerová informovala o stížnostech občanů:
- na rychlosti aut projíždějících Kaňkem. Zejména se jedná o výjezdy z Kaňku. Projednat
možnosti umístění ukazatelů rychlosti.
- na nepřehlednou zatáčku u hřbitova. Projednat umístění zrcadla.
- na silnici od radnice ke kostelu umístit retardér.
- na nedostatek přechodů pro chodce
9) J. Lengerová informovala o akci „Ukliďme Česko“, která se bude konat 17. 9. 2016.

10) M. Starý informoval, že Městské lesy a rybníky obdržely 2 mil. Kč dotace pro Kaňk na
úpravu lesních cest.
11) Nebytové prostory na radnici jsou pořád v nabídce na pronájem. Zatím není o prostory
zájem.
12) J. Lengerová informovala o připravovaném závodu v orientačním běhu na Kaňku. Závod
organizuje sportovní oddíl OK Slavia z Hradce Králové a konat se bude 5. listopadu.
Předpokládá se cca 600 účastníků. Občané Kaňku budou informováni prostřednictvím tisku a
vývěsek. Účastnit závodu se mohou i neregistrovaní sportovci.
13) Na dotaz M. Krepsové objasnil R. Fedorovič plány a záměry s MHD v Kutné Hoře.
Požadavek na zlepšení dopravy byl již v prvním komunitním plánu. Informoval o přemístění
autobusového nádraží, vybudování záchytných parkovišť, elektrobusech, plánovaných
trasách.
14) J. Lengerová informovala o zlepšení situace v odpadovém hospodářství – lisovna pod
Kaňkem směrem k pivovaru. U plotu jsou umístěny velké kontejnery, část plastů je zakryta
plachtou a celkově vypadá, že množství skladovaného plastu je menší. Děkujeme.

Zapsala. J. Lengerová

