Zápis Osadního výboru Kaňk č. 1/2019
Datum konání: 30.1.2019
Místo: Mozaika, Kaňk
Hosté: Mgr., Bc. Vít Šnajdr, Milan Krčík, Mgr. Radka Krejčí, Jaroslav Veber
Za OV: Jana Lengerová, Malvína Krepsová, Jaroslava Veselá, Jana Benešová, Jana Červená
Omluveni: Ing. Max Kubát, Jaroslav Vrabčák
Projednáno:
1.
2.
3.
-

-

4.
5.
-

6.
-

7.

Seznámení se a představení zástupce Města p. Šnajdra
Přijmutí paní Radky Krejčí za členku OV
Investice na Kaňku
v rozpočtu Města KH není pro rok 2019 počítáno s investicemi do rekonstrukcí
komunikací
OV žádá o poskytnutí informací z Investičního oddělení MÚ – přehled zpracované
projektové dokumentace na opravy komunikací na Kaňku (o které lokality se jedná a
v jaké fázi se projekt nachází)
budova bývalé radnice – OV žádá o prověření a seznámení se záměrem Města s tímto
objektem – p. Šnajdr
součástí budovy radnice je bývalá prodejna – OV upozorňuje na prosby občanů
s otevřením obchodu. Lze uvažovat o poníženém nájmu, existence dotačních titulů
Středočeského kraje?
Analýza rizik těžkých kovů
Informace od p. Šnajdra o schválení nové Analýzy zastupitelstvem Města – OV žádá o
poskytnutí Analýzy rizik k prostudování
Doprava
OV upozorňuje na nedostatečnou dopravní obslužnost prostřednictvím městské
hromadné dopravy
Žádáme Generel dopravy o prověření výtěžnosti časů a možnosti přidání odpoledního
spoje z města na Kaňk kolem 16 a 17 hodiny na jediné lince, která Kaňk obsluhuje –
maska č. 3
Žádáme o pomoc se silnou kamionovou dopravou – vzhledem k poddolování lokality
dochází k silným otřesům a škodám na nemovitostech
Reklamace rekonstrukce silnic v rámci II.etapy: v ulici pod Baštou se objevilo asi 5
prasklin v povrchu silnice – viz. mapa a fotodokumentace
Chodník do Sedlce
Informace od p. Šnajdra – dokončení stavby koncem února 2019 s možným odkladem
OV vyjadřuje opakovaně prosbu o postup v jednání s vlastníky dotčených pozemků
směrem od křižovatky Sedlec do KH, upozorňujeme na zvýšený pohyb chodců a s tím
zvýšené riziko úrazu
OV žádá o sdělení jména osoby, která v dané záležitosti za Město KH jedná se
Středočeským krajem a stavu věci
Chodník k Lorci

-

poděkování p. J.Veberovi za loňský dobrovolnický úklid chodníku od spadaného
shnilého ovoce
- OV upozorňuje na neúnosnost stavu stromů a následného nutného úklidu vzhledem
k možnému ohrožení chodců bodnutím hmyzem (nebezpeční alergických reakcí, vstup
chodců i s kočárky do vozovky)
- OV žádá o vyvolání jednání mezi vlastníky stromů, chodníku a OV za účelem:
1) radikálního prořezu do konce března 2019 – tak, aby se již v letošní sezóně
zabránilo výše zmíněnému – p. Šnajdr požádá o spolupráci Technické služby,
Odbor ŽP a vlastníky stromů
2) následnému pokácení ovocných stromů směnou za výsadbu stromů nových – OV
nabízí brigádnickou pomoc s obnovou stromořadí
8. Pomník u bývalé radnice
- OV opakovaně žádá Technické oddělení pí. Hladíkovou o přemístění informační
tabule ohledně Analýzy rizik k již dříve instalované vývěsní tabuli pod pomníkem
padlých. Důvod: nově instalovaná bílá tabule hyzdí okolí upraveného památníku,
informační tabule společně nekorespondují
- OV žádá Dopravní komisi o přezkoumání nutnosti umístění dopravního značení
v těsné blízkosti památníku padlých a výskyt zakopaných, uřezaných trubek
vyčnívajících nad travnatý povrch – nebezpečí úrazu
9. Nebezpečný stav nemovitosti
- OV prosí o pomoc se zajištěním stavu nemovitosti č. parcely 400, č. popisné 170 na
Kaňku (ulice pod firmou Elsab) – dům je v soukromém vlastnictví, avšak
neudržovaný, chátrá, v dezolátním stavu, spadlé okapy zasahují do vozovky
10. Ohrožení pozemku p.č.261/1 a p.č.261/2
- Panu Šnajdrovi byla předložena (bude poskytnuta elektronicky) dokumentace
z jednání mezi vlastníky pozemků, společností Městské lesy a rybníky a Odborem ŽP.
- Dlouhodobě neutěšená situace (od r. 2016), ohrožení majetku pádem stromů
z pozemku p.č. 262, katastrální území Kaňk.
11. Ukončení předsednictví
- Paní Jana Lengerová informovala o svém rozhodnutí ukončení předsednictví OV
Kaňk. Všichni přítomní vyjádřili poděkování za dlouholetou, obětavou práci pro Kaňk
- Na další schůzce OV v únoru proběhne volba nového předsedy OV
12. Termín další schůzky: 26.února 2019, 18 hodin, Mozaika Kaňk.
Dne 6.2.2019, Kaňk
Zapsala: Jana Červená

