
Zápis Osadního výboru Kaňk č. 2/2019

Datum konání: 26.2.2019

Místo: Mozaika, Kaňk

Hosté: Mgr., Bc. Vít Šnajdr, Jaroslav Veber, Jan Skýva – Kutnohorské listy,

Za OV: Ing.Max Kubát, Malvína Krepsová, Jaroslava Veselá, Jana Benešová, Mgr. Jana 
Červená, Ing. Jaroslav Vrabčák, Mgr. Radka Krejčí, Jana Lengerová

Omluveni: -

Projednáno:

1. Po  konání  prvního  jednání  OV  dne  30.1.2019  oznámila  paní  Jana  Lengerová,  že
kromě  ukončení  předsednictví  končí  i  svou  činnost  v  OV.  Do  schválení  tohoto
rozhodnutí ZM zůstává paní Jana Lengerová  v souladu se zákonem o obcích členkou i
předsedkyní OV Kaňk.

2. Poděkování paní Janě Lengerové za dlouholetou, svědomitou práci pro OV Kaňk.

3. Volba nového předsedy OV: počet zúčastněných 7 (paní Lengerová se z dalšího 
jednání OV omluvila a odešla před volbou nového předsedy)

Návrh: Ing. Max Kubát, Mgr. Jana Červená

Předsedou OV se stává Ing. Max Kubát (4 hlasy pro, 2 se zdrželi, 1 proti). Volba musí
být potvrzena na jednání ZM.

Prosíme  ZM o schválení nového předsedy OV a jmenování.

4. Stav  propadliny  na  Kaňku u   nemovitosti  čp.  332  vzniklé  dne  25.2.  v  ranních
hodinách – paní Červená informovala o záchranných pracích a návrhu sanace území. 

5. Informace od pana místostarosty Šnajdra k bodům z minulého zápisu.

Investice na Kaňku:

Dne 1.3. proběhne schůzka  p. místostarosty Šnajdra s p. Janálem a s p. Kremlou –
Investiční oddělení – ohledně  dosud zpracované projektové dokumentace na Kaňk –
na příští schůzce sdělení, které projekty a v jakém rozsahu jsou nachystané.

Radnice: 

Fasáda  budovy  se  dokončí  v roce  2019.  Využití  budovy  zatím  není  stanoveno,
v budoucnu se uvažuje s výstavbou bytů.



Reklamace silnice:

Pan  Janál  vyřizuje  reklamaci  prasklin  v silnici  pod  Baštou,  dne  26.2.  již  opravy
probíhaly

Obchod v     budově radnice:

Pronájem je stále možný, zájemce chybí. Nulový nájem nelze uplatnit, dotační titul ze 
Středočeského kraje nelze uplatnit.

Chodník směr Sedlec:

Stále  se  vede  vyjednávání  o  směně  pozemků.  Majitelé:  ½ Středočeský  kraj,  ½ p.
Schwanzenberg.  Vyjednávání  vede  odbor  Středočeského  kraje.  Nutná  směna
pozemků. Kolaudace stavby posunuta vzhledem k nepříznivému počasí.

Chodník směr pivovar:

Jednání  dne  22.2.  s Římskokatolickou  farností  Sedlec,  městem  KH  –  odbor  ŽP,
p. Vondráčkovou.

Panuje shoda v kácení stromů. Následné kroky: zpracování posudku památkářem p.
Rudlem – 5.3.

Pro   povolení   kácení je nutné podání žádostí o kácení majiteli stromů, schvalovací
řízení  (Odbor  ŽP).  Předběžné podmínky:  výsadba  jiných  ovocných  stromů  (např.
ořešáku) a náhradní výsadba ovocné aleje.

OV požaduje od Technických služeb úpravu příkopu a meze pod hrušněmi, ořez či
pokácení náletových keřů, ořezání větví rostlých od kořenů z kmenů stromů.

OV požaduje  další  jednání  se  Středočeským  krajem ve  věci  snížení  maximální
povolené rychlosti na 70km/h. 

Nástěnka:

Památkářům předložen návrh umístění nástěnné vitríny na budovu radnice/pošty.

V případě zamítavého stanoviska bude bílá vitrína přemístěna ke stávající vitríně pod
památník.

Ohrožení pozemku p.č.261/1 a p.č.261/2:

p. Šnajdr provedl místní šetření, následuje jednání s p. Jägrem (Tech. služby) a p. ing. 
Peroutkou (Městské lesy a rybníky)

Analýza rizik

Metodické  pokyny  pro  jednotlivé  odbory  MÚ  k aplikaci  závěrů  vyplývajících  z
„Analýzy rizik“ vypracovává p. Šnajdr (do 31.3.2019)



Harmonogram  realizace  opatření  navazujících  na  „Analýzu  rizik“  vypracovává  p.
Šnajdr (do 28.2.2019).

OV požaduje seznámení s uvedenými dokumenty.

Ke dni sepsání tohoto zápisu není na oficiálních stránkách města zveřejněna závěrečná
zpráva  Analýzy  rizik  z listopadu  2018.  Prosíme  p.  Hladíkovou  o  zveřejnění
informace.

OV zároveň požaduje předání 1 kompletního výtisku závěrečné zprávy Analýzy rizik
vč. všech příloh pro potřeby OV.

Nebezpečný stav nemovitosti č.p.170 Kaňk

Dne 26.2. proběhlo místní šetření u nemovitosti za přítomnosti zástupců stavebního
odboru.  Za majitele  jedná opatrovník,  opatření  k zajištění  nemovitosti  se uskuteční
soudní cestou. 

Doprava

Proběhla první schůzka pracovní skupiny pro městkou dopravu. Zjišťuje se výtěžnost
linek. Kaňk bude zahrnut do Integrované dopravy Středočeského kraje.

Za zodpovědné a velmi rychlé projednání požadavků OV z minulé schůzky panu
Šnajdrovi velmi děkujeme.

6. Nakládání se zeminou

 Dle  informací  hygienika  p.  Stehlíka  existuje  dohoda  se  společností  DIAMO  o
možnosti  bezplatného  ukládání  zeminy.  V současné  době  musí  stavebník
vybagrovanou zeminu odvážet na skládku – finančně náročné. Prosíme tuto možnost
prověřit.

7. Příprava petice: Rekonstrukce silnic a chodníků na Kaňk

Na návrh p. Krčíka zpracovává p. Červená.

8. Připojení na kanalizaci

OV žádá Odbor životního prostředí o vyjádření, zda vyžaduje od obyvatel  Kaňku,
kteří  nejsou  připojeni  do  kanalizačního  řádu,  doklad  o  vyvážení  septiků.  Důvod:
v poddolovaném území může přepad obsahu septiků způsobit vymletí podloží.

9. Dětské hřiště na Kaňku

Maminky  v Mateřském  centru  Kaňk  upozorňují  na  nepořádek  na  dětském  hřišti.
Převážně je způsoben mladistvými, kteří na hřiště chodí  kouřit. Dále pejskaři, kteří po
svém psu nezlikvidují exkrementy. Prosíme Majetkové oddělení o umístění zákazové
značky zákaz kouření v prostoru dětského hřiště a zároveň o umístění odpadkového
koše se sáčky pro psí exkrementy.



10. Prostor u sanované haldy k Libenicím

V prostoru  sanované  haldy  je  nepořádek  (stavení  materiál,  nářadí),  plot  často
vyvrácený  (obyvatelé  Kaňku ho vrací  zpět),  Na pozemku je  opuštěný karavan,  ve
kterém některé osoby pravděpodobně nelegálně přebývají. Prosíme situaci prověřit.

Halda vypadá nezalesněná – byla osázena dle projektu?

11. Kamionová doprava

OV upozorňuje opakovaně na velmi silný provoz kamionů přes Kaňk. Během opravy
malínského mostu vedla Kaňkem objízdná trasa. Po uvolnění uzavírky stále Kaňkem
projíždí velké množství těžkých aut. Upozorňujeme na četnost důlních děl pod touto
silnicí. 

OV  bude  spolupracovat  s p.  Kaiserovou,  která  zpracování  žádost  o  omezení
kamionové dopravy přes Kaňk směrem k Sedlci.

12. Termín další schůzky: 9.4.2019, Mozaika, 18 hodin.

Zapsala: Mgr. Jana Červená

Dne 28.2.2019


