Setkání s obyvateli sídliště C
30.5.2018


hřiště Novak, Mateřská školka a Labyrint – nepořádek o víkendu (uklízet tyto
prostory v neděli ráno?)
Správce provádí úklid hřiště vč. víkendového úklidu.



Husova 1295-1301 – odstranění předzahrádek
Předzahrádky jsou odstraněny, dle dohody.



Husova 1295 – studie na parkování – obyvatelé předloží doplňky ke studii (chodníky,
zatravnění)
Odbor výstavby nechal vypracovat studii parkoviště u čp. 1295, která byla zaslána SVJ
k projednání. SVJ vzneslo požadavek na výstavbu parkoviště v místech mimo studii, v
místech, kde výstavba není možná z důvodu svahu a zejména výskytu vysokého napětí
v majetku ČEZ Distribuce a.s. Město si ponechá studii parkovacích míst jako rezervu.



Golovinova (1341 - 1353) - parkování příliš velké dodávky
Pravidelné kontroly dodržování veřejného pořádku a dalších zákonných předpisů,
včetně kontrol dodržování zákazu stání nákladních vozidel nad 1,8 tuny v době mezi
20. hodinou večerní a 6. hodinou ranní, stále probíhají. Zjištěné přestupky jsou řešeny
dle zákona příkazem na místě nebo jsou předávány k řešení Přestupkové komisi.



Labyrint – předzahrádka u večerky – nepořádek
Prostor před Labyrintem je od června monitorován novou kamerou MKDS, která je
umístěna na panelovém domě čp.1344. V této lokalitě jsou také prováděny pravidelné
kontroly hlídkami Městské policie. Zjištěná porušení zákona nebo Obecně závazných
vyhlášek jsou ihned řešena příkazem na místě nebo předána k řešení Přestupkové
komisi.
Správce byl pověřen častějším dohledem na pořádek.



Labyrint – kouření venku – hluk, možnost zkrácení provozní doby, osoby sedící a pijící
alkohol
Poté co vstoupil v platnost tzv. protikuřácký zákon se zvýšil počet osob, které se ve
večerních hodinách zdržují v okolí restaurací a barů. Městská policie v okolí všech
provozoven provádí namátkové kontroly a okamžitě reaguje na veškerá telefonická
oznámení o rušení nočního klidu a porušení dalších Obecně závazných vyhlášek města
a veřejného pořádku. Přestupky jsou strážníky řešeny příkazem na místě nebo jsou
předávány k řešení Přestupkové komisi. Od konce června je situace před Labyrintem a
v přilehlém okolí 24 hodin denně monitorována novou kamerou MKDS, která je
umístěna na panelovém domě 1344. Toto opatření podle našich záznamů přispělo ke

zklidnění situace a působí jao prevence. Případy rušení nočního klidu i ostatních
přestupků proti veřejnému pořádku mohou občané oznamovat Městské policii na
telefonních číslech 156, 606 310 014 a 474 332 298.


Golovinova 1347 – vyšlapaná cesta - nepořádek po dešti
Tento bod byl v současné době prověřen v terénu za domem. Žádné viditelné
vyšlapané cesty ve svahu zde nebyly vidět. Jsou zde dvě schodiště.



Golovinova 1341 – úprava stromů – jsou příliš vysoké
Další ošetření proběhne v příštím období vegetačního klidu.



po posekání trávy zanechávají pracovníci neuklizenou trávu a na podzim neuklizené
listí
Správce zeleně byl na tuto skutečnost upozorněn.



Golovinova 1341 – střihání kvetoucích keřů na jaře (zlatý déšť rozkvetlý)
Správce zeleně byl na tuto skutečnost upozorněn.



Husova 1667 - zaměstnanci NZDM kouří venku, děti se sdružují kolem NZDM, kde
lezou přes plot, přelézají branku
Kouření zaměstnanců NZDM bylo projednáno s vedoucí NZDM. Zaměstnanci nebudou
před budovou NZDM kouřit.
Sdružování dětí - Asistentky PK budou dohlížet na to, aby děti nepřelézaly plot a branku
u NZDM. Zaměstnanci NZDM promluví s dětmi, aby se nesdružovaly před vchodem do
NZDM (mají to zakotvené v pravidlech klubu).



pochvala – bezproblémoví nájemníci lékaři v Gol. 1341



Golovinova 1342 – byt ve 3. patře s balkonem - hluk
Bude řešeno domovníkem preventistou, případně MP. Pokud bude problém trvat,
může být ukončena nájemní smlouva.



Husova 1331 – 1335 – vykácené stromy a chybí nově vysázená zeleň
Postupná realizace zahájena s ohledem na klimatické podmínky.

 Husova 1331 - 1335 – pod budovou (kostka) sezení lidí, kteří zanechávají nepořádek
Na této pěšině jsou prováděny kontroly jak strážníky, tak Asistentkami prevence
kriminality. Na lavičkách se zdržují převážně obyvatelé přilehlé Chomutovské ulice.
Zjištěné případy znečišťování veřejného prostranství jsou řešeny příkazem na místě.
Na poslední tři lavičky, které na této pěšině zůstaly bude od června možné dohlížet i
jednou z nových kamer MKDS, která bude umístěna na jednom z panelových domů v
Chomutovské ulici.


Husova 1331 – nepořádek u kontejnerů + bezdomovci používají zeleň jako toaletu
Na situaci byl upozorněn správce zeleně.

Všichni občané sídliště jsou prostřednictvím informační tabulky na přístřešku pro
popelnice informování o svých povinnostech a o zákazu odkládání odpadu mimo
kontejnery. Asistentky prevence kriminality i hlídky MP provádějí kontroly odkládání
odpadu mimo kontejnery a kontroly osob prohrabávajících odpad, zjištěné přestupky
jsou řešeny příkazem na místě nebo předány Přestupkové komisi. Pokud budou
problémy přetrvávat je možné v okolí popelnicového stání a blízké znečišťované zeleně
přechodně instalovat tzv. fotopast.



nad nemocnicí 3. řada okálů – při výjezdu přes stromy není vidět (zrcadlo)
Zrealizováno.



výjezd od knihovny (nové kontejnerové stání) – není vidět (zrcadlo)
Zrealizováno.



odstraněný retardér nad nemocnicí nad 3. řadou okálů (Nad nemocnicí 1608) – vrátit
zpět?
Nedoporučeno ze strany PČR DI, tato komunikace je využívána autobusovou dopravou
s následným zvýšením hluku, zhoršením čištění komunikace.



zastávka MHD v kopci u dětské polikliniky – posunout výše nebo umožnit výstup i na
konečné
Po dohodě s dopravcem lze požádat řidiče o vystoupení na točně.



chodník u Elektro – Míchal je nerovný a nenavazuje, musí se přejít na druhou stranu
a zase zpět
OV zadal zpracování studie řešení chodníku a přechodu na druhou stranu ulice s
případnou realizací v roce 2019-202.



hřiště nad nemocnicí (Třešňová 1687) – doplnit o herní prvky
Herní prvky doplněny vč. 2 laviček.



klub pro seniory (plný) – místo na setkávání seniorů (Komunitní centrum)
V roce 2019 by mělo být, rekonstrukcí budovy bývalé knihovny v Husově ulici,
vytvořeno Komunitní centrum. V objektu budou k dispozici 2 místnosti určené ke
společnému setkávání občanů (spolky, sdružení atd.).



pochvala – Kadaň je krásná a povedená nová pobočka knihovny



volejbalové hřiště pod Šuplíkem – chybí odpadkový koš a nepořádek u cesty mezi
volej. hřištěm a Albertem
Odpadkový koš byl doplněn.



Husova 1667 – na lavičkách a v altánku posedává mládež a dělá nepořádek
Okolí budovy 1667 spadá do okruhu pravidelných obchůzek a kontrol Asistentek
prevence kriminality i hlídek MP. Od konce června je prostor monitorován jedna
kamerou MKDS v Husově ulici a navíc novou kamerou v ulici Golovinova. Zjištěné
přestupky jsou řešeny dle zákona.



pod Českou hosp. – rozbité odvodňovací kanálky
Odvodňovací kanálky byly opraveny.



křižovatka ul. Golovinova a J.Roháče – chybí veřejné osvětlení
Doplnění jedné lampy – doplněno.



J.Roháče směr od Šuplíku – retardér u Alberta dát před přechod (nyní je za
přechodem)
Retardér umístěn v dřívější době v tomto směru na žádost občanů.



Chomutovská 1574 – na malém dětském hřišti chybí přístřešek
Z kapacitních důvodu již nelze do prostoru hřiště umisťovat další vybavení.



nad Labyrintem - umístit retardér
V Golovinově ulici byl v červenci umístěn informativní radar, měřící rychlost
projíždějících motorových vozidel.
Umístit retardér je nedoporučeno z důvodu zvýšení hluku a zhoršení údržby
komunikace.



Husova 1667 – vyřezat zeleň (topoly)
Z důvodu jarního rozsáhlého ošetření stromů v této části v letošním roce nelze stromy
odstranit. Bude zde postupně vysazena nová výsadba, která postupně bude nahrazovat
stávající.
Výsadba bude realizována s ohledem na klimatické podmínky.



Chomutovská 1574 – na hřiště umístit kameru - nepořádek, rozbité sklo, odpadky
Správce provedl úklid hřiště.



hřiště DDM Šuplík – chybí stromy, stín
Nové stromy nelze umísťovat do prostoru hřiště. Ve volném prostoru pro výsadbu vede
přeložka hlavního kabelu ČEZu.



Golovinova 1304 – 1314 – umístit na hřiště sedačkový kolotoč
Potřebný prostor pro umístění kolotoče není dostatečný.



Golovinova 1348 – lavičky odstraněny (důvod?)
Lavičky jsou po opravě na svém místě zpět.



Golovinova 1355 – potkani u kontejnerů
Bude instalována stabilní stanice s návnadou na potkany.



Golovinova 1355 – neudržované křoví (zkrátit) + upravit břízy
V celém okolí proběhla úprava keřů a arboristická prořezávka všech stromů.



úklid po psech
Strážníci Městské policie a Asistentky prevence kriminality provádí průběžné kontroly
majitelů psů. Zjištěné přestupky jsou ihned řešeny dle zákona. Sáčky jsou k dispozici v
Informačním centru, podatelně MěÚ, pokladně MěÚ, knihovně na sídlišti C a na
odboru životního prostředí.
Propagace psích sáčků zdarma probíhá v kadaňských novinách a na kabelové televizi.



Golovinova 1354 – 1360 – úprava trávníků, sakur a zeleně
V celém okolí proběhla úprava keřů a arboristická prořezávka všech stromů.



Golovinova 1350 – auto parkující do přechodu
Porušování dopravních předpisů je řešeno průběžně předvoláním pro nepřítomného
přestupce nebo příkazem na místě, na parkovištích jsou hlídkami MP prováděny
namátkové kontroly. Případné přestupky mohou občané oznamovat Městské policii
na telefonních číslech 156, 606 310 014 a 474 332 298.



Veřejná služba – nefunguje, nechodí
Veřejnou službu (VS) vykonávají občané evidovaní na ÚP a řešení dávkami pomoci v
hmotné nouzi déle než 6 měsíců. Měsíčně odpracují v rámci VS 20 až 30 hodin. Těm co
VS vykonávají v rozsahu 20 hodin, není dávka snížena, těm co odpracují 30 hodin je
dávka příspěvku na živobytí navýšena.
V současné době vykonává v Kadani VS 46 občanů. Nejvíce u technických služeb, v
Prunéřově a různých organizacích (školy, příspěvkové organizace města, nemocnice
atd.).



Golovinova 1341 – 1353 působení domovníka
Od 1.1.2018 působí pan Stanislav Jiskra na pozici „Domovník-preventista“ ve vchodech
1341 – 1353.



informace ke Komunitní zahrádce
V pátek 22.6. od 16hod se uskutečnila akce „SLUNOVRAT V KOMUNITNÍ ZAHRADĚ“.

