
Setkání s obyvateli sídliště A 

2.9.2019 

aktualizace květen 2020 

 

1) 1154 – restaurace ve vnitrobloku – hluk, nepořádek, lidé chodí na WC ven 

Provoz restaurace byl ukončen k 1. říjnu 2019. 

 

2) Fibichova ul. naproti poště – upravit popelnicové stání, nedá se dosáhnout na 

popelnici s bioodpadem 

Přístřešek bude nahrazen přesunem přístřešku z Úhošťan nejdéle v roce 2021. 

3) křížová cesta ve Smetanových sadech – plůtek vystavit, děti lezou na sochy 

Vybudování oplocení kolem soch se v současné době neplánuje. Docházelo k častému 

poškození plotu a momentálně nejsou hlášeny případy vandalství. 

 

4) nedostatečný počet parkovacích míst u Zeleňáku 

V dané lokalitě jsou pozemky Města Kadaň již nyní bezezbytku využity k parkování. 

Plochy zeleně v okolí „Zeleného stromu“ patří soukromému vlastníku. 

 

5) Bugsys bar – hluk v noci 

S provozovatelem je podepsaný zápis z jednání 28. 8. 2019., kde bylo dohodnuto, že 

po 22 hod. bude reprodukovaná hudba v provozovně trvale snížena na hladinu, která 

nebude rušit okolí ani v případě otevření dveří; do konce září budou osazeny zástěny s 

vnitřními dveřmi a zajištěna funkčnost klimatizace a její nepřetržitý provoz. V prvním 

pololetí roku 2020 proběhnou přípravy (vč. stavebních) na přechod na pouze denní 

provoz s letní zahrádkou. Aktuálně byla kvůli koronaviru schůzka se zástupci města, MP 

a SVJ 1177-1179 a 1174-1176 posunuta na první dekádu v červnu, provoz baru je po 

ukončení zákazu provozu s provozovatelem telefonicky dohodnut do 22 hod.  

 

6) bezdomovci ve Smetanových sadech (noví bezdomovci v Kadani) 

Ve Smetanových sadech provádějí strážníci pravidelné kontroly, pokud bezdomovci 

porušují zákon a městské vyhlášky jsou řešeni podle zákona. Jejich pouhá přítomnost 

není porušením zákona. 

 

7) těžba stromů na Prostředím vrchu – zničené okolí 

Protože došlo k uschnutí většiny stromů borovice černé, je prováděna jejich těžba. Aby 

došlo k záchraně co největšího množství listnatých stromů v podrostu, bylo možné na 

tomto vrchu uplatnit šetrnější strojovou těžbu. Po ukončení těžby budou zbylé části 

vytěžených stromů (větve) štěpkovány. Práce jsou dozorovány odborným lesním 

hospodářem města. Předpokládané ukončení těžby je do konce roku 2020 s ohledem 



na klimatické podmínky. Zalesněná část Prostředního vrchu bude ze zákona stále 

lesem. K tomu se využije po dohodě se státní správou lesa a odborným lesním 

hospodářem stávající listnatý podrost. Drobné holiny bez podrostu bude nutné 

dosadit. Některé vytěžené cesty budou využity pro další hospodaření v lese. Problém 

odumírání jehličnatých porostů je dále na Svatém vrchu, na Úhošti, v Želinském 

meandru především mezi obcí Želina a Hradec u Kadaně. 

 

8) Orfeum – při kulturních akcí auta parkují na žlutých čárách a kde se nesmí parkovat 

V okolí kulturního zařízení Orfeum jsou v době konání kulturních akcí s větším počtem 

návštěvníků prováděny kontroly, přestupky jsou řešeny dle zákona. 

 

9) Orfeum – zkušebna pro účinkující – nepořádek, hluk 

KZK bylo upozorněno. 

 

10) Orfeum – neinformovanost MP o akcích konaných v Orfeu 

Informace o kulturních akcích konaných v kulturním zařízení Orfeum čerpá Městská 

policie z internetových stránek KZK Kadaň a města Kadaň. 

 

11) nefungují webové stránky kultury a nepřehledné stránky města 

Stránky KZK fungují na www.kultura-kadan.cz, stránky města byly spuštěny na 

www.mesto-kadan.cz, nyní obě stránky čekají drobné změny v rámci nového 

vizuálního stylu a provázání s dalšími stránkami. Stránky pro turisty fungují na 

www.kadan.eu  

 

12) v jaké fázi je vybudování podjezdu pro cyklisty u Ušáku 

V současné době se dokončuje projektová dokumentace, stavba bude realizována v 

roce 2020. 

 

13) cyklostezka na Černovice – vybudování přístřešku 

Akce realizována v rámci dotačního programu je stále ve fázi „udržitelnosti“, tedy bez 

možnosti úprav či přestavby. Případné vybudování přístřešku mimo vlastní cyklistickou 

stezku je  limitováno vlastnickými právy navazujících pozemků.   

14) při akcích ve Františkánu parkují auta na příjezdové cestě ke Strážišti – omezen 

průjezd (parkující auta by měla vytvořit mezery, aby se auta mohla vyhnout) 

Příjezdová cesta se nachází v obytné zóně, kde je stání povoleno pouze na vyznačených 

místech. Pokud však vozidla omezí provoz, postupujeme jako při provozu s překážkou, 

přednost mají vozidla v jejichž jízdním pruhu se nenachází překážka. 

 

15) dětské hřiště za pizza Arenou – přidat lavičku do stínu a udělat boxy na ukládání 

hraček 

 Lavička a truhla na hračky byla již instalována. 

 

http://www.kultura-kadan.cz/
http://www.mesto-kadan.cz/
http://www.kadan.eu/


16) přidat houpačky na řetězech na dětské hřiště ve Smetanových sadech 

V současné době není možné řetízkovou houpačku do prostoru hřiště umístit z důvodu 

nedostatku prostoru. V budoucnu se zváží možnost posunutí oplocení. 

 

17) věžák 1294 – kanál u kruhového objezdu se ucpává a vyplavují se sklepy 

Kanál byl po přívalovém dešti vyčištěn TS Města Kadaň. Dle 9.9.2019 (při dešti) byla 

provedena kontrola pracovníky OV. Na místě bylo zjištěno, že kanál je plně funkční a 

vody plynule odtékají. 

 

18) věžák 1294 – prostříhat zeleň a túje před vchodem (bezdomovci) 

Ošetření zeleně a výřez byl již proveden. 

 

19) věžák 1294 – zezadu domu prořezat zeleň, která brání při parkování 

Výřez zeleně podél parkoviště byl již proveden 

 

20) věžák 1294 k ulici Jungmannova – kdy bude výstavba popelnicového stání  

Obnova přístřešků se provádí podle harmonogramu. Uvedená lokalita bude 

zapracována do návrhu rozpočtu pro rok 2021-22. 

 

21) 1140 – 1154 vnitroblok – travnatou plochu nesekat na krátko a dosít trávu 

Správce zeleně byl na tuto záležitost upozorněn a provede dosetí travním semenem. 

 

22) WC na hřbitově – lépe udržovat pořádek 

Úklid a údržbu WC měl ve smlouvě nájemce prodejny květin, který ukončil nájemní 

vztah a město vyvěsilo záměr pronájmu – s novým nájemcem bude věc probrána. 

 

23) výkop přes cestu k pítku na hřiště ve Smetanových sadech se propadl 

Vše uvedeno do původního stavu. 

 

24) ul. Pionýrů – chybí popelnice na sklo 

Nádoba na sklo byla doplněna a doplněna byla také nádoba na kov. 

 

25) co bude s hotelem Svoboda na náměstí 

Budova byla letos zakoupena několika společníky (Družstvo Rezidence Svoboda), kteří 

zde plánují výstavbu bytů. 

 

26) vyhlídka u Františkánu – upravit 

Pozemek má nového vlastníka, odkup a úprava na vyhlídku je nerentabilní, svah je 

nestabilní a zásah do vegetace by byl neúměrný. Bude zde přístup na stavební pozemek 

vlastníka a po výstavbě rodinného domu, který je zde povolen, budeme s vlastníkem 

jednat o dalších úpravách. 

 

 

 



27) v řece u mlýna je vhozen sochařský kámen 

Na základě místního šetření nebyl předmětný kámen přesně identifikován, v řece u 

mlýna nebyl shledán předmět ochrany státní památkové péče. 

 

28) uzamčená branka u řeky pod mlýnem – výhled na jez 

Ostrůvek pod mlýnem je v majetku Povodí Ohře. To z důvodu vandalství a znečišťování 

pozemku provedlo uzavření přístupu. V současné době má  vstup povolen pouze TJ 

vodní slalom, Český rybářský svaz a samozřejmě Povodí Ohře. 

 

29) opravená stěna u benzínové pumpy Shell – obraz 

Oprava opěrné stěny byla dokončena v září 2019. Výzdoba stěny (malba dětí ze ZUŠ) 

byla zahájena v roce 2019 a bude dokončena v roce 2020 (dle klimatických podmínek). 

 

30) pochvala za úklid na Hradci 

Úklid svahu s černou skládkou zajistila přes několikaleté žádosti o dotaci na svoje 

náklady obec Rokle, a to včetně závory, která je nyní umístěna u odbočky na 

komunikaci ve směr na Hradec. 

 

31) pochvala za úklid u „řopíku“ za Strážištěm 

Autorem úklidu a celkové úpravy je Ladislav Sýkora občan z Kadaně. 


