
Zápis z jednání Osadního výboru Kaňk, ze dne 13. února 2018

Přítomni: M. Krepsová, J. Veselá, J. Benešová, J. Vrabčák, J. Lengerová
Omluveni: J. Červená, M. Kužela
Host: K. Koubský st. 

1) J. Lengerová seznámila přítomné s částkami, které jsou nyní plánovány v rozpočtu MU Kutná Hora 
na rok 2018 a týkají se Kaňku. Jednotlivé částky byly diskutovány.

a) Riziková analýza 3 500 000 Kč, spoluúčast města 600 000 Kč, převedeno 145 200 na deratizaci 
holubů
b) OS Kaňk Mozaika –  provoz 420 000 Kč
c) Měření rychlosti Malín, Kaňk  500 000 Kč
d) Komunikace Kaňk B1 – B3   4 100 000 Kč 
e) Komunikace Kaňk D 1 -        5 050 000 Kč
f) Sanace odvalu dolu Kuntery  100 000 Kč
g) Chodník Kaňk – Sedlec         7 500 000 Kč
h) VO – Komunikace Kaňk  1 000 Kč
ch) Kaňk II. Etapa – okna        900 000 Kč
Celkem 22 071 tis. Kč

2) Analýza rizik – J. Lengerová požádala Z. Vilhelma – vedoucího projektu, o stručné shrnutí práce na 
projektu:
- K 5. únoru jsou hotová geofyzikální měření, odběry vzorků zemin ze zemních sond. Na podkladě 
výsledků bylo navrženo umístění hydrogeologických vrtů (10 objektů s prům. hloubkou 15 m). Vrtání 
plánujeme zahájit 19. 2. (dle počasí) a potrvá ca 14 dní. 
- Poté budou odebrány vzorky vody z vrtů a domovních studní, kde k tomu budou majitelé svolní.
Ukončujeme příjem respondentů do zdravotní studie, dokončujeme sběr biologických vzorků a 
dotazníků, zapojilo se přibližně 160 obyvatel. Občané, kteří si to přejí, jsou o výsledcích informováni. 
- Probíhá měření atmosférické depozice - ca do dubna. Proběhlo měření aerosolů.

Přesunujeme se tedy do fáze zpracování dat. Výsledky analýzy rizika lze očekávat nejdříve v polovině 
července - odhaduji dle zkušeností.

3) Byl vznesen dotaz na p. Koubského st. ohledně probíhajících prací na Malínském nadjezdu. Na 
dokončení stavby je závislé zahájení výstavby chodníku z Kaňku do Sedlce. Jedná se o naši prioritu. 
Podle informace od M. Kremly je projekt připraven, vyřízeny majetkové záležitosti. Došlo i k pozitivní 
změně v zajištění osvětlení chodníku.  Vzhledem k objížďce, která vede přes Kaňk, se nemůže začít 
dříve, než bude dokončena rekonstrukce v Malíně. Výstavba je slibována již několik let a neustále 
odsouvána. Podle informace od p. Koubského st., je předpoklad zkrácení termínu ukončení 
rekonstrukce malínského mostu na září – říjen. Pro MU je údajně chodník také prioritou. 

4) J. Lengerová informovala o plánovaných investicích na komunikace na Kaňku. Informace byly 
získány při osobním jednání s M. Kremlou. 

Komunikace Kaňk B1 – B3 (viz rozpočet výše)
Jedná se o navázání na již zrekonstruovanou ulici od kostela, kolem dětského hřiště, k restauraci na 
Baště. Rekonstrukce bude od J. Nováka, prostory před M. Neprašem a směrem ke K. Výbornému. 
V současné době je připraven projekt, stavební povolení, bude se provádět výběrové řízení na 
stavební firmu. Předpoklad zahájení letní měsíce. 



Komunikace Kaňk D1 (viz rozpočet výše)
Jedná se o komunikaci od restaurace na Baště směrem ke kostelu, okolo bývalé školy. Rekonstrukce je 
připravena ve stejné fázi, jako komunikace B1 – B3.

Rekonstrukce pokračují postupně na ulice, na které je hotový projekt, který stačí aktualizovat. Bohužel
na ulice, které jsme předpokládali, že se zrekonstruují, projekt není. Pan Koubský přislíbil podporu a 
zjištění situace v této oblasti. 

Pokud je třeba řešit katastrofální stav ulic, je nutné se obrátit na technické oddělení, které může 
v rámci údržby udělat opravy.  Zodpovědná osoba – p. Vepřek – MU.
Pan Koubský upozornil na aplikaci „Lepší místo“, které se dá rovněž využívat. 

5) Kaňk II. Etapa – okna
Bude se pokračovat v opravě budovy bývalé školy. Výměna oken ze zadní strany bude probíhat 
v červnu, školka v červenci. Dále se připravuje úprava zahrady Mozaiky, příjezdová cesta a úprava 
dětského hřiště. Bude použitelné nejen pro školku, ale i pro mateřské centrum nebo příměstské 
tábory.      
  
6) Byla diskutována úprava cest v lese,  rušení vodojemu, bourání kompresorovny (měl pronajatou od 
Diamo s.p. Hornický spolek Barbora)  v areálu bývalých Rudných dolů.

7) J. Lengerová informovala o rozbití přístřešku na autobusové zastávce „U kostela“ směrem do Kolína.
K rozbití došlo při vichřici v loňském roce, kdy na zastávku spadl strom. Je potřeba zajistit opravu. Pan 
Koubský st. přislíbil pomoc a celou věc prověří. 

8) J. Benešová připomněla 100 let výročí vzniku samostatného česko-slovenského státu. V souvislosti 
s tím, navrhla úpravu zeleně u pomníku z první světové války před radnicí. Pokusí se vyhledat staré 
fotografie, aby úprava byla co nejvíce autentická.

9) Rada města souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na 
rok 2018 na akci "Obnova vnějšího pláště domu č.p. 1 Kaňk" – radnice. 

10) J. Veselá vznesla dotaz k MHD, která v současné době na Kaňku je minimální, o víkendech žádná.  
Zda plánované menší autobusy s nově zaváděnými trasami linek budou zajíždět i na Kaňk. Podle 
informace K. Koubského st., vznikly v projektu dopravy (zastávky v historické zástavbě města) 
problémy, které je nutno dořešit. 

11) J. Lengerová navrhla obnovit projekt pojmenování uliček.  Do konce září připravíme návrh, aby se 
náklady mohly dát do rozpočtu na rok 2019. 

12) Vznesen dotaz na kruhový objezd na Skalce. Vzhledem k častým dopravním nehodám, je úprava 
nutná. Máme však obavy z další objížďky přes Kaňk. P.Koubský st. přislíbil prověřit dostupné 
informace a podá nám zprávu. 

13) J. Lengerová požádala p. K. Koubského st., abychom byli včas informováni o věcech, které se 
budou týkat Kaňku, eventuálně přizváni na jednání. 

Zapsala: Jana Lengerová


