
Zápis č. 3

ze zasedání Osadního výboru Kaňk, konaného dne 18. září 2018

Přítomni: J. Lengerová, M. Krepsová, J. Veselá, J. Červená, J. Benešová

Nepřítomen: M. Kužela, J. Vrabčák

Host: ing. Max Kubát

1) Projednány činnosti Mozaiky:
- cvičení žen bude zahájeno začátkem října. Každé úterý od půl šesté ( p. Ledvinová) a
od půl sedmé (p. Vejlupková)
- adventní koncert se bude konat dne 22. prosince od 17 hodin. Vystoupí J. Veberová. 

2) Bylo projednáno umístění kontejnerů na třídění odpadu. Vzhledem k stížnostem občanů na
stanoviště byly projednány a hledány možnosti na jejich přemístění se zástupcem města p.
Hladíkovou. Bohužel nebyla nalezena jiná vhodná stanoviště. Záměrem města je rozšiřovat
kontejnerová místa  a  zkracovat  docházkovou vzdálenost.  Dle  počtu  obyvatel  by mělo  na
Kaňku být  6  kontejnerových stanovišť.  V současné době jsou 4.  Nové kontejnerové stání
vznikne po rekonstrukci komunikací v dolní části Kaňku.

3)  Analýza  rizik  –  pro  informaci  občanů  bude  instalována  vitrína,  kde  budou  vyvěšeny
výsledky vyplývající  z analýzy rizik. Vitrína se bude nacházet proti  poště. V roce 2019 se
připravuje sanace odvalu dolu Šafary. V současné době je ve fázi projektové dokumentace.
Navrhujeme, aby s projektovou dokumentací byli seznámeni zástupci OV.

OV souhlasí s návrhem města, aby hydrogeologické vrty na pozemku města byly zachovány.
Předpokládáme, že vrty jsou vystrojeny perforovanými pažnicemi, příp. jsou jinak zajištěny
proti budoucímu zavalení. Mohou sloužit pro případný další monitoring, např. sledování změn
chemizmu a kolísání hladiny vod v pravidelných nebo i nepravidelných obdobích. Případný
další monitoring ani nemusí být finančně náročný. Za tímto účelem mohou být např. osloveny
příslušné VŠ a monitoring může být prováděn v rámci diplomových prací.  Vrty je nutno
zabezpečit  uzamykatelnými  poklopy (buď ponechat  stávající  stav,  nebo zkrátit  na  úroveň
terénu)

4) Rekonstrukce komunikací v dolní části  Kaňku by měla být dokončena 15. října. Panují
značné obavy občanů z nedostatku parkovacích míst  v případě akcí v Mozaice nebo mateřské
školce.

5) Po otevření  Malínského mostu  by měla  být  zahájena výstavba chodníku -  cyklostezky
z Kaňku do Sedlce. V současné době již probíhá výstavba mimo hlavní silnici (část Sedlce).
OV bude důsledně trvat  i na výstavbě chodníku od odbočky do Sedlce směrem ke Kauflandu
(jak bylo slíbeno), kde byly problémy s vlastnictvím pozemků. 



Na zastupitelstvu  dne 11.9.  vznesla  J.  Červená dotaz ke sdělení  důvodu proč chodník do
Kutné  Hory  dle  projektu  v  současnosti  nepovede.  Bylo  sděleno,  že  OV o to  od  počátku
plánování chodníku uvažoval. Starosta KH p.Viktora přislíbil písemné vyjádření, o kterém
Vás budeme informovat. 

6)  J.  Lengerová  vznesla  připomínky  ke  znečištění  chodníku  z Kaňku  do  Kutné  Hory,
padajícím  ovocem.  Zástupce  města  p.  Šesták  provedl  šetření  za  přítomnosti  vlastníků
pozemků. Situace se moc nezlepšila. V části kolem firmy na plasty je neustále na chodníku
shnilé ovoce.  Není v silách jednoho člověka (p. Vebera), aby se staral o celý chodník. Proto
trváme na radikálním ořezu a průběžné nahrazování ovocných stromů jinými. 

7) Přestože byl  projekt pojmenování ulic na Kaňku připraven, rozhodli jsme se po dalším
šetření od něj dočasně odstoupit. Občané by si museli vyměnit všechny doklady do 15 dnů.
Dle sdělení Dr. Procházky se jedná o změnu adresy a ne její úpravu.

8)  P.  Benešová  představila  plán  na  úpravu  pomníku  před  radnicí.  Vzhledem  k tomu,  že
pomník se vztahuje k 1. Světové válce, uspořádáme malou vzpomínku dne 11.11.2018. Na
úpravu osázení pomníku bude svolána brigáda do konce října.

Zapsala: J. Lengerová

Dne 25.9.2018


