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Adresát:

Jméno
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PSČ obec

Yáženápani

Mgr. Jana Červená

Kaňk 332

284 04 Kutrrá Hora - Kaňk

Vyjádření k petici poř. č. Pl03l20l9 ,,Rekonstrukce komunikací a chodníků na Kaňku"
předané Zastupitelstvu města Kutná Hora na zasedání dne 10.09.2019

Yáženápaní Červená,

obracím se na Vás jako na zástupkyni petičního v,ýboru petice na téma ,,Rekonstrukce
komunikací a chodníků na Kaňku", kterou jste osobně předala při jednání Zastupitelstva
města l(uírá Hora <lrre 1a.a9.2ai9, a zasiiétrn Vánr a Vaším prostřecinictvím i všem osmtním
petentům následující vy,jádření k předmětu petice.

Šput rY stav ulic na Kaňku je všeobecné známl, a proto jsme, jako pokračování zapoěatého
procesu obnovy povrchů, na minulém zasedéní Rady města Kutná Hora dne 04.09.2019
schválili usnesení k vyhlášení výběrového Ťizení na zpracování dalších projektů na
rekonstrŇci ulic na Kaňku s cílem ywžít je pro podaní žádosti o dotaci na Státní fond
životního prostředí. Ulice byly vybrány tak, aby splňovaly podmínky a závéry zprovedené
analýzy rizik, kde je v doporučených opatřeních ke zlepšení současného stavu především
uvedeno nahradit prašné povrchy komunikací powchy živičnými. Projekty budou proto

zptacovény tak, aby se co nejvíce přiblížíly dotačním podmínkám a zvýšila se tím
pravděpodobnost získání dotací. Pokud dotace získáme,lze potom zrekonstruovat více ulic,
než by nám umožnily pouze vlastní finanční zdroje. To vidíme jako nejbližší kroky řešení
problémů místních komunikací na Kaňku.

O tom, že Město Kutná Hora si je vědomo jistého dluhu vůči městské části Kaňk, svědčí to,

že v letech 2015 - 2018 bylo ve spodní části - pod kostelem - opraveno několik dopravně
nejdůležitějších ulic za celkové náklady cca 1i,5 mil. Kč. Vtéto části Kaňku je zptacován
projekt pro stavební povolení i na ostatní menší, resp. dopravně méně významné komunikace.
Pro další pokračování rekonstrukcí je nutné zpracovat vyšší stupeň dokumentace,
tj. dokumentaci pro provedení stavby. Tyto dokumentace budou v nejbližší době zadány ke
zpracování.
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Další zásadn í pozíttvnipřínos pro bezpečí především občanŮ Kaňku a Sedlce má nová stezka

pro chodce a cyklisty spojující právé tyto něstské části - zďe bylo za pomoci dotace

realizováno díIo zacca 9 mil. Kč

Zuvedených zejménafinančních údajů jasně vypl;ývá, že !Ůavnim problÓmem jsou a budou

peníze. odhad nrákladů potřebných pro aktuální obnovu komunikací na Kaňku je cca 220 mi]'.

Kč. Tato suma představuje přibližně pětinásobek lrnančních prostředkŮ, které je Město Kutrá

Hora schopno celkem zarokna investice do místních komunikací uvolnit,

Naším zémĚrernbude v nejbližší dobé zaďat odborné firmě zpracovátni doPravního řeŠení ulic

na Kaňku spoleěně se studií úprav páteřních komunikací. Ztoho by následně vzeŠel Projekt

celkového řešení místních komunikací pro část Kaňku ,,nad kostelem". S ohledem na

historickou ekologickou zátéž životního prostředí vtéto městské ěásti budeme trvale hledat

další zdroje financí pro následnou realtzaci úprav ke zlepšení souČasného nevYhovujícího

stavu. Nejenom obyvatelům Kaňku, ale všem, kteíí znají Kaňk se všemi jeho komPlikacemi

(I.rozícikolize se star;foni důlními díly, problémy s kanalízacíi dalŠÍmi inŽenýrskými sítěmi,

apod.) je jistě jasn é, že sejedná o technicky i finančně velmi naročný úkol.

S pozdravem naĚsto
IilTH,Á HORA

iíúrhď
Ing. Josef Viktora
starosta města
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