
Setkání s obyvateli sídliště A 

14.5.2018 

 

 vybudování hřiště na venkovní společenskou hru „KUBB“ a „MÖLKKY“ 

S hráči dohodnuto, že současný prostor stačí. 

 

 ul. Budovatelů - ve vnitrobloku sídliště jsou poničené obrubníky v zatáčkách 

Opraveno. 

 

 ul. Pionýrů – nedokončené opravy cesty k zahrádkám 

Nejedná se o opravu cesty, ale vybudování odstavné plochy v zeleni, dokončeno a 

otevřeno. 

 

 ul. Jungmannova – ve vnitrobloku (za jídelnou Delika) je poničený chodník  

V realizaci, bude dokončeno do konce září. 

 

 psí exkrementy a venčení psů v historickém centru města  

Propagace psích sáčků zdarma probíhá v kadaňských novinách a kabelové televizi. 

 

 v ul. Budovatelů u garáží (1139 – 1135) - je nepořádek, je třeba častější úklid a častější 

vyvážení odpadků 

Správce zeleně a TS byli vyzváni k lepší kontrole pořádku v této lokalitě. 

 

 více zaměstnávat nezaměstnané (např. úklid veřejného prostranství) 

V roce 2017 bylo v Kadani zaměstnáno 53 osob na veřejně prospěšné práce ve 14 

organizacích (město, Světlo z.s., Radka z.s., MěSSS, KZK, Raduška, Naděje, Gymnázium, 

ZŠ, MŠ, SPŠS, Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov) - práce na plný úvazek, na 

mzdu je poskytován příspěvek z ÚP. 

V roce 2017 vykonávalo v Kadani celkem 118 osob veřejnou službu (20 až 30 hodin 

měsíčně) u 9 organizací. 

 

 slabá propagace konané akce 

Setkání s veřejností je propagováno v Kadaňských novinách, na kabelové TV Focus, 

vývěsných plochách města, webových stránkách (www.setkavanikadan.cz), 

facebooku, informační letáčky jsou vylepené na vchodových dveřích. 

 

 oplotit dětské hřiště za pizzerií Aréna (ve vnitrobloku 1555) + dodat hrací prvky pro 

malé děti (pískoviště, skluzavka) 

Hřiště již doplněno oplocením, pískovištěm a herním prvkem. 

 

 

http://www.setkavanikadan.cz/


 u jezu na nábřeží Maxipsa Fíka – příliš výrazné pietní místo 

Pietní místo bylo po dohodě zredukováno na minimum. 

 

 roh ul. Nerudova a ul. Lázeňská – nepřehledná křižovatka 

Po konzultaci s DI PČR bylo osazeno dopravní zrcadlo a doplněno vodorovné dopravní 

značení. 

 

 ul. Jungmannova (744-1371) – vyznačit parkovací místa 

Použití parkovacího pruhu je z hlediska počtu parkovacích míst výhodnější, vyznačením 

parkovacích míst standardním způsobem dojde k jejich úbytku. 

 vytvoření chodníku pro bosé nohy (stezka pro bosé nohy s různými povrchy) 

Stezka byla vytvořena v rámci „Chytrého hřiště“  (ul.Polní, za MŠ Klásek) 

 vyjádření pochvaly  

- údržba zeleně na sídlišti 

- efektivní blokové čištění (posunutí začátku na 7hod) 

- vyřešení podnětů z minulého setkání 

 

 informace ke Komunitní zahrádce 

V pátek 22.6. od 16hod se uskutečnila akce „SLUNOVRAT V KOMUNITNÍ ZAHRADĚ“ . 

 

 


