Zápis
ze zasedání Osadního výboru Kaňk, konaného dne 26. září 2017
Přítomni: J. Lengerová, M. Krepsová, J. Veselá, J. Červená,
Omluveni: J. Benešová, J. Vrabčák, M. Kužela
Hosté: M. Krčík, Ing. Pavel Bernáth-ředitel Zdravotního ústavu, Mudr. Eva Rychlíková Ph.D.
-vedoucí odd. zdravotních rizik, Mgr. Zdeněk Vihelm –odborný ředitel EPS biotechnology,
Kateřina Hladíková –MU Kutná Hora
1) Zástupci Ústavu zdravotních rizik a EPS vysvětlili kroky, které se budou dělat na Kaňku
v souvislosti s výskytem arsenu a dalších těžkých kovů. Pro získání dotace z Ministerstva
životního prostředí, je nutná aktualizace analýzy rizik. Budou prováděny vrty různé hloubky
na pozemcích města, pro zjištění znečištění podzemní vody. Dále budou na sloupech
instalovány lapače prachu, pro analýzu ovzduší. Cílem je zjistit, zda toxické prvky představují
riziko pro obyvatele a navrhnout opatření, která by případná rizika omezila.
Zástupci OV a výše zmíněných institucí, se dohodli na oslovení a informování obyvatel
Kaňku formou dopisu, do každé domácnosti a zveřejněním v tisku. Zájemci se mohou zapojit
do průzkumu ( odevzdání drobného vzorku vlasů a moči). Vyšetření v rámci projektu je
zdarma.
2) J. Lengerová informovala o účasti zástupců OV Kaňk (J. Lengerová, M. Krepsová, J.
Veselá) na zastupitelstvu dne 12. září 2017. Jednalo se hlavně o přesun rozpočtových
prostředků z chodníku Kaňk-Sedlec, na dokončení rekonstrukce ulice Na náměti v Kutné
Hoře – 4 850 tis. Kč. Důvodem, proč byly prostředky z Kaňku přesunuty, bylo
neproinvestování prostředků do konce roku. Po vzájemné diskuzi, jsme souhlasily

s přesunem s tím, že prostředky na výstavbu chodníku budou dány do
rozpočtu na rok 2018.
3) J. Lengerová informovala o pokračování rekonstrukcí ulic do konce roku 2017 – spodní
Kaňk, od Bašty směrem ke Skalce. Vzhledem k náročnosti projektu se předpokládá
rekonstrukce ulice od Bosche směr kostel v roce 2018.
4) Byly předány dotazníky z Městské policie, týkající se bezpečnosti občanů. Dotazníky
budou vráceny na MP v pondělí 2. října.

Zapsala: J. Lengerová
3. ríjna 2017

