Město Kutná Hora
Zápis z 6. zasedání OsV Kaňk v roce 2020
konaného v období vládou vyhlášeného nouzového stavu mailovou diskuzí – per rollam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni – účastníci mailové diskuze: Ing. Max Kubát, Mgr. Jana Červená, Mgr. Radka Krejčí, Jana
Benešová, Jaroslava Veselá
Hosté: Dana Novotná – člen OsV dosud nejmenovaný ZM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program jednání:
(tvoří přílohu č. 1 „Zápisu“)
1) Předseda OsV zaslal členům OsV návrh bodů k diskuzi. Program byl doplněn o připomínky
členů a schválen všemi členy OsV.
2) Podněty na projednání v RM, ZM
2.1. Jednohlasný návrh OsV na jmenování pí. Dany Novotné, Kaňk členkou OsV Kaňk na jednání
OsV dne 29.9.2020 by měl být projednán na zasedání ZM dne 10.11.2020.
Zápis z jednání OsV dne 29.9.2020 byl usnesením RM č. 755/20 ze dne 21.10.2020 vzat na vědomí.
3) Podněty s žádostí o řešení odbory MěÚ
3.1.Cyklostezka Kaňk – Sedlec, majetkové vypořádání pozemků
- jaký je aktuální stav majetkového vypořádání pozemků dotčených stavbou cyklostezky
(bezúplatný převod městu) – viz předchozí zápisy
- jaký je aktuální stav vlastnického dořešení pozemků II. etapy cyklostezky (uzavření kupní
smlouvy mezi SK a p. Schwarzenbergem) – viz předchozí zápisy
Dle odpovědi ing. Maternové, vedoucí odboru správy majetku ze 7.7.2020 nebyl k uvedenému datu
KSÚS vyřešen ani bezúplatný převod městu, ani nedošlo k uzavření kupní smlouvy. OsV prosí o
aktualizaci uvedeného sdělení. K uvedenému podnětu byl vznesen samostatný dotaz mailem na
MěÚ dne 28.10.2020, do 6.11.2020 bez odpovědi.
3.2. Budova bývalé radnice – rekonstrukce přízemí
OsV žádá opakovaně o informaci, jestli se tímto záměrem odbor investic zabývá. Vzhledem k
absenci odpovědí byl dne 12.10.2020 na tuto akci mailem dotázán ing. Janál (OI MěÚ). Protože dle
jeho sdělení ze 13.10.2020 nebyl o této akci vůbec informován, byl ing. Janálovi dne 13.10.2020
přeposlán mail od ing. Maternové (OSM) ze dne 18.2.2020, rovněž byl přeposlán všem tehdejším
adresátům vč. vedení města.
K uvedenému podnětu byl následně vznesen samostatný dotaz mailem na MěÚ dne 28.10.2020,
do 6.11.2020 bez odpovědi.
3.3. Okružní křižovatka Skalka – zahájení přestavby, činnost Města
OsV žádá o aktuální informace týkající se termínu zahájení přestavby, dořešení vlastnických vztahů,
zvýšení dohledu DI PČR atd.
K 6.11.2020 bez odpovědi ze strany MěÚ.
3.4.. Úsekové měření rychlosti na Kaňku
- usnesení č. 490/20 ke smlouvě na administraci veřejné zakázky – radary: RM schvaluje uzavření
smlouvy na realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení se
společností OTIDEAavz s.r.o. se sídlem Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 za cenu 48.500,- Kč
(bez DPH).
Zodpovídá: ing. J. Janál
Termín 31.7.2020
OsV prosí ing. Janála o aktuální informace.
K 6.11.2020 bez odpovědi ze strany MěÚ.

3.5. Přívalové deště (stávající dešťová kanalizace, zaplavování nemovitostí, poškozování povrchů
cest
OsV si je vědom, že se jedná o dlouhodobý problém, který není možno bez kompletní
rekonstrukce ulic vč. dostatečné dešťové kanalizace vyřešit. Přesto žádáme o alespoň nouzové
řešení, které ochrání majitele ohrožených nemovitostí (ulice Rabštejn – č.p. 169 a 76 a ulice
Ke hřišti). OsV nabízí součinnost při hledání řešení.
K 6.11.2020 bez odpovědi ze strany MěÚ.
3.6. Kruhový objezd u Pašinky – osázení
Protože na tento bod zápisu neobdržel OsV žádnou reakci, vznesl OsV 29.10.2020 dotaz týkající
se osázení kruhového objezdu u Pašinky na TO. Do 6.11.2020 bez odpovědi.
Z informací z 12.10.2020, které má OsV k dispozici, vyplývá:
- záměrem TO je především to, aby kruhové objezdy vypadaly lépe a celková údržba zeleně v
Kutné Hoře spěla k lepším výsledkům
- návrh na osázení je zpracován technickým oddělením (TO) MěÚ
- je vypracován rozpočet na realizaci tohoto návrhu
- v nejbližších dnech provedou Technické služby terénní úpravy (odtěžování zeminy bylo zahájeno
4.11.2020).
- pokud Rada města nebude zásadně proti, bude realizován návrh TO
OsV požaduje informace k osázení s vysvětlením
- byla TO zadána Technickým službám specifikace prací vč. jejich rozsahu a termínů?
- byl materiál předán k projednání RM? Pokud ano, kdy a pokud ne, proč. Na zasedání RM dne
21.10.2020 nebyl projednáván.
- kdy bude osázení provedeno? Budou práce provádět TS nebo odborná zahradnická firma? Osázení
bylo přislíbeno v letošním roce a vzhledem k pokročilé době je již prakticky vyloučeno.
- kdo bude zajišťovat následnou údržbu?
- proč byl prováděn 2x postřik herbicidem, když je nyní zemina odtěžována?
3.7. Vývěsní skříňka
Vzhledem k tomu, že OsV Kaňk nemá vlastní vývěsní skříňku, prosíme o prověření možnosti
- využívat vývěsní skříňky města u zastávek autobusu u Pašinky a u kostela v době, kdy je město
nebude využívat ke sdělení aktuálních informací o Analýze rizik.
- umístění větší vývěsní skříňky na oplocení u Mozaiky, Kaňk č.p. 243
- umístění vývěsní skříňky na vhodný pozemek města (v součinnosti s OsV)
Protože na tento bod zápisu neobdržel OsV žádnou reakci, vznesl OsV 29.10.2020 dotaz týkající
se vývěsních skříněk. Do 6.10.2020 bez odpovědi.
3.8. Zábor chodníku
Na základě stížností obyvatel na zábor chodníku a zúžení jeho šířky u rozestavěné stavby u hlavní
silnice vedle č.p. 334 (naproti odbočky k bývalým Rudným dolům) byl 3. a 4.10.2020 dotázán
stavební odbor a TO na povolení záboru tohoto chodníku vč. podmínek a termínu. Dodatečně byl
ještě dotázán odbor dopravy. Dle jejich vyjádření by mělo informace podat TO.
Dle mailové komunikace mezi členy OsV zapsal:
Předseda OsV: Ing. Max Kubát
6.11.2020

Ing. Max Kubát
Ověřovatel: Mgr. Jana Červená

Bod 4) programu týkající se diskuze nad informacemi a odpověďmi odborů MěÚ na podněty OsV
určený především jako informace pro členy OsV a obyvatele Kaňku.
4) Informace a odpovědi odborů MěÚ na podněty OsV
4.1. Oprava povrchu čtyř vybraných komunikací
Usnesením RM č. 736/20 ze 7. října ke komunikacím v části Kutná Hora Kaňk – výměna povrchů
RM
I. schvaluje uzavřít se společností Technické služby Kutná Hora s.r.o. smlouvu o dílo na výměnu
prašných povrchů za bezprašné v městské části Kaňk
II. ukládá odboru investic projednat a uzavřít se společností smlouvu o dílo
Zodpovídá:
Ing. J. Janál
Termín 30.11.2020
Dle důvodové zprávy bude skryta vrchní vrstva a nahrazena živičným, cca 14 cm silným potahem.
Pouze ve spojení ulic Pod Pašinkou a K Sadu, které jsou v prudkém svahu, bude zvolen jiný
způsob. Při využití nepropustné živice by množství vody vtékalo na soukromý pozemek a to je
nepřijatelné a technicky neřešitelné. V tomto místě není žádná dešťová kanalizace. Proto budou
použity betonové prefabrikáty 80x60x16 cm ve dvou pásech jako vozovky a ostatní plocha bude
vysypána štěrkem. Tím bude umožněno vsakování vody a zpomalení vodního proudu. Je to řešení,
které již bylo použito jinde a pro provoz v době sucha je bezproblémové. Toto opatření
minimalizuje odtok vody z městské komunikace na sousední, cizí pozemky.
Opravena bude: část komunikace Pod Sukovem
komunikace Za poštou, Za MŠ, U Lípy, Pod Pašinkou a K Sadu
Celková cena 3 045.717,- Kč bez DPH
Komunikace U Lípy je více frekventovaná a proto byla její oprava následně rozšířena, po
konzultaci s Policií ČR, o osazení silničních obrubníků. Tato komunikace slouží obyvatelům z
oblasti pod kostelem pro výjezd na hlavní silnici. Náklady na obrubníky činí 74.381,- Kč, o tuto
částku se zvýší původní cena. Toto rozšíření bylo schváleno usnesením RM č. 785/20 dne
21.10.2020.
Dle informace z TS byly práce v ulicích Pod Pašinkou a K Sadu zahájeny ve 45. týdnu.
4.2. Pojmenování ulic na Kaňku
Mgr. Červená aktualizovala a kontrolovala jednotlivá č.p. a jejich přiřazení do konkrétních ulic.
Předpokládáme, že došlo k vyhledání všech sporných zařazení jednotlivých nemovitostí a případné
nesrovnalosti byly odstraněny. Seznam ulic a zařazeni jednotlivých nemovitostí bude v nejbližší
době zveřejněn.
Mgr. Krejčí připravila stručnou tiskovou zprávu která obsahuje všechny základní informace s
pojmenováním ulic spojené. I tato zpráva bude v nejbližší době zveřejněna.
4.3. Vyjádření k petici poř. č. P/03/2019 „Rekonstrukce komunikací a chodníků na Kaňku“ zn.
KH/090896/2019A4/AUD z 3.10.2019
1) Usnesením RM č. 479/20 z 15.7.2020 RM schvaluje dokončení projektových prací na
rekonstrukci komunikací pod kostelem vypracováním projektové dokumentace pro provedení
stavby na nedokončené úseky.
2) Usnesením RM č. 479/20 z 15.7.2020 RM schvaluje zahájení přípravných prací na projektu
páteřní komunikace pro průjezd Kaňkem od kruhového objezdu na Pašince, ulicí Ke Gruntě,
ulicí Vavřineckou s napojením na již rekonstruované komunikace pod kostelem sv. Vavřince.
Tímto usnesením RM rovněž ukládá Odboru investic zajistit ve spolupráci se správci
inženýrských sítí informace o plánovaných rekonstrukcích a zadat VŘ na vypracování studie
a následné DSP na uvedenou komuikaci.
Zodpovídá: Ing. J. Janál
Termín: 31.12.2020
Plnění výše uvedených usnesení RM bude OsV průběžně sledovat.
4.4. Kamionová doprava
1) Pravidelně jsou vyhodnocovány průjezdy vozidel přes Kaňk. Za období 1-8/2020 přejelo přes

Kaňk obousměrně celkem 1 397 718 vozidel (průměrně 6 688/den), z toho nákladních a souprav
97 713 vozidel (průměrně 468/den). V srpnu přejelo přes Kaňk obousměrně celkem 204 113 vozidel
(6 584/den), z toho nákladních a souprav 12 709 vozidel (410/den). Přehled je k dispozici na
stránkách „kankinfo“, a „Mozaiky“, zájemcům bude zaslán elektronicky.
K 6.11.2020 nejsou ještě údaje za měsíc září na stránkách Krajského úřadu zveřejněny!
4.5. Stavba na pozemku p.č. 257/2, k.ú. Kaňk
Exekuční kancelář zahájila exekuční řízení. K dnešnímu dni není stavba odstraněna, není však
obydlena.
4.6. Aktualizace počtu obyvatel Kaňku
Dle sdělení paní Bc. Harokové, vedoucí odboru správního, je k 31.8.2020 na Kaňku k trvalému
pobytu hlášeno 821 občanů, z toho 652 starších 18 let.
4.7. Chodník z ulice Nad vinicí k silnici Kaňk – Sedlec (podnět od obyvatel ulice Nad Vinicí)
Kromě podnětu OsV byla na TO dne 27.10.2020 doručena další žádost o zpevnění povrchu
pozemku obyvateli ulice Nad Vinicí vč. návrhu použitých materiálů a vybudování max. 2
parkovacích míst.
Pan Vepřek z TO prověřil možnosti na místě a rozhodl se požadavku vyhovět. Konzultoval
problematiku s předsedou OsV a celý prostor bude řešen komplexněji. Poptávají odborného
projektanta dopravních staveb, který vyhotoví projekt na samotnou realizaci chodníku vč. odstavné
parkovací plochy atd.
Realizaci stavby provede na své náklady Město Kutná Hora v době, kdy bude na podobné investiční
akce dostatek finančních prostředků. O dalším postupu budou informovat.
4.8. Sanace odvalu dolu Šafary
Plnění usnesení RM, kterým byla vybrána nejvýhodnější nabídka a schváleno uzavření smlouvy s
fimou EKOSTARMONT s.r.o. s termínem do 30.9.2020 bude prověřeno. O výsledku bude OsV
informovat.
4.9. Pandemie Covid-19
Dne 27.10. obdržel OsV informace ohledně zajištění podpory a pomoci osamoceným seniorům a
osobám se zdravotním postižením ze strany Města. Zároveň informace o možnosti bezplatného
testování seniorů nad 65 formou rychlotestu na onemocnění Covid-19. Vše bylo zveřejněno na
wwww.mozaika.cz, FB OsV Kaňk.
3.10. byla zaslána panu místostarostovi informace od občana Kaňku o potížích při objednání k
testování pomocí sdělených kontaktů. Pan místostarosta vyzval k vyjádření ředitele nemocnice –
dosud bez známé reakce.
Zapsal: Ing. Max Kubát

Datum: 6.11.2020

