
Setkání s obyvateli sídliště B 

 

• Neumisťovat lavičky přímo před paneláky, ale do meziprostoru 

V případě žádostí o umístění laviček bude toto zohledněno. 

 

• Nepořádek kolem objektu Slovan (zejména zezadu) – ničení zeleně, prořezat křoví, 

hloučky obyvatel 

Správce zeleně provedl výřez a úklid okolí tohoto objektu. 

 

• 1646 – nebezpečná jízda kolem hřiště (retardér?) 

Získán souhlas SVJ, zadáno TS, realizace do 30.6.2019. 

 

• 1233 – 1684 a 1258 – vyměnit popelnicové stání za klecový typ 

Přístřešek u čp. 1258 byl rozšířen.  

V současné době se připravuje přístřešek u čp. 1267 a čp. 1216. 

 

• Nepořádek kolem komunikace od tenisových kurtů – k ul. Bystřická + nepořádek za 

plotem tenisových kurtů  

Správce zeleně a předseda Tenisového klubu byl na toto upozorněn. Úklid byl 

proveden v zeleni i v areálu tenisového klubu za plotem. Odpadkový koš byl též 

doplněn v této části. 

 

• 1233 – parkování s časovým omezením (p. Pichlíková) – auta stojí stále 

Bude vybudována odstavná plocha pro potřeby zásobování. Realizace proběhne v 

letních měsících po přeložce kabelů ve správě ČEZ Distribuce. 

Změna majitele obchodu, situace se zklidnila, porušení zákazu je řešeno MP Kadaň. 

 

• 1220 -1222 – možnost parkování u Lidlu (večer je závora) 

Společnost Lidl s umožněním i placeného parkování nesouhlasí. 

 

• 1280 – 1288 – lampa blízko stromu + za domem protáhnout nebo odstranit 

zatravňovací pásy (zrušena prádelna)  

Zatravňovací pásy jsou zde i pro možnost odstavení vozidla a vyložení nákupu či pro 

potřeby stěhování. Na žádost občanů byly zatravňováky již jednou doplněny a 

proběhlo rozšíření o další 2 řady. 

Bylo provedeno prořezání stromů. 

 

• 1280 -1288 -   zakázat parkování dodávek 

V uvedené lokalitě platí zákaz stání nákladních automobilů nad 1,8 t. Kontaktovat 

městskou policii. 

 



• 1280 – 1288 – zrušit 1 místo parkování pro invalidy (již není potřeba?) 

Situaci na tomto konkrétním parkovišti Městská policie ve spolupráci s Odborem 

dopravy prověřila. Stávající dopravní značení je platné a závazné jak pro všechny řidiče 

motorových vozidel, tak pro strážníky MP při výkonu jejich povinností.   

Uvedené místo je využíváno. 

 

• 1255 – 1258 – v bytě velikosti 3+1  bydlí hodně lidí (zahraniční pracovníci) 

Bude řešeno s předsedou SVJ a pronajímatelem bytu. 

Městská policie ve spolupráci s předsedou Sdružení vlastníků jednotek zmíněného 

panelového domu tuto informaci prověří. Další řešení situace bude projednáno na 

nejbližším setkání předsedů SVJ s vedením MP. Jednání s výborem SVJ za účasti velitele 

MP a vedoucího OSVaZ proběhlo 31. 10. 2018. Majitel bytu č. 7/1255 byl kontaktován, 

dle něj jsou v bytě ubytováni čtyři pracovníci jeho vlastní firmy. V případě problémů se 

lze obrátit přímo na něj.   

 

• 1255 – 1258 – vykrádání popelnic a papíru – součinnost MP 

 V denních i nočních hodinách jsou v rámci kontrol sídliště jsou prováděny také kontroly 

popelnicových stání a jejich okolí. V případě, že je při vybírání kontejnerů nebo 

znečišťování veřejného prostranství přistižena konkrétní osoba, je potrestána dle 

zákona příkazem na místě, případně je přestupek předán Přestupkové komisi. 

Přistižená osoba provede úklid nepořádku, který způsobila. Pokud k páchání přestupku 

používá např. dětský kočárek apod. může jí být odebrán a již nashromážděný náklad 

zklikvidován ve spolupráci s Technickými službami.  V případech vybírání popelnic, 

případně odkládání odpadu mimo popelnice v jisté míře spoléháme na všímavost a 

odpovědnost občanů, kteří závadné chování některých osob u popelnic a v jejich okolí 

mohou oznamovat na tel, čísla Městské policie 474 332 298, 606 310 014. 

• 1258 – odstranění odpadkového koše, který je u popelnic 

Odpadkový koš byl odstraněn, jelikož je v těsné blízkosti popelnicového stání. 

• Opakovat podobná setkávání – v neformálním duchu (sportovní akce, fotbalový 

turnaj, úklid sídliště) 

Komise pro juniory zorganizovala v březnu akci s názvem „Na pivo se starostou“, která 

by se měla periodicky opakovat. Další je naplánovaná na 14. červen 2019. 

• Prostříhat zeleň na průtahu  

Ošetření zeleně bylo provedeno. 

 

• Dopravní výchova na ZŠ (sluchátka v uších…) + vyučovat slušné chování 

Preventisté Městské policie vyučují dopravní výchovu v základních a mateřských 

školách již mnoho let. Jen v uplynulém školním roce odučili 400 hodin teorie i 

praktického výcviku na Dětském dopravním hřišti. Navíc se strážníci podílejí na 

organizaci dopravních soutěží a jiných společenských událostí pro širokou veřejnost 

spojených s výukou dopravní výchovy.   Při výuce a dalších aktivitách spolupracuje MP 

s Odborem dopravy MěÚ a např. Krušnohorským autoklubem. 



 

• 1219 ve vnitrobloku -  špinavé hřiště, nepořádek + prořezat stromy + vydláždit 

vyšlapanou cestu 

Hřiště ve vnitrobloku prochází 1 x ročně povinnou revizní kontrolou, 1x ročně jsou 

hřiště kontrolována hygienickou stanicí vč. pískovišť, 1 x ročně provádí správce 

povinnou výměnu písku v pískovišti, pravidelná běžná údržba probíhá několikrát do 

týdne. Kompletní prořez stromů ve vnitrobloku proběhl v roce 2015. 

Vydláždění cesty bylo provedeno. 

• Odstávky teplé vody hlásit předem (auto s amplionem) 

V případě akutních poruch a havárií, kdy nebude možné využít standardních 

informačních kanálů (kabelová televize, noviny, web, emaily školám, podnikům a 

předsedům SVJ) bude využito auto s amplionem. ČEZ Teplárenská má oznamovací 

povinnost v dostatečném předstihu, k podobným akutním případům by tedy mělo 

docházet zcela výjimečně.  

Nový komunikační kanál k rychlému přenosu informací je mobilní aplikace Česká obec, 

která je ke stažení zdarma a pro Kadaň byla spuštěna v dubnu 2019. Během prvního 

měsíce bylo odesláno 15 zpráv, což je zhruba frekvence, která by měla fungovat i 

nadále. 

 

• Evidence majitelů psů 

Dle Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, je majitel psa (každá fyzická 

osoba, která je držitelem psa a má na území města trvalý pobyt) povinen ohlásit správci 

poplatku poplatkovou povinnost (do 15 dnů od vzniku, tj. stáří psa 3 měsíců nebo 

započetí držení psa staršího). Majitel psa přijde na MěÚ, kde vyplní přihlášku, popř. 

čestné prohlášení, je-li poživatel důchodu, obdrží evidenční známku a je mu vyměřen 

poplatek (dle trvalého pobytu – panelový dům, rodinný dům…). Poplatek je splatný 1x 

ročně, pololetně nebo čtvrtletně a jsou zasílány složenky na uvedenou adresu. 

Od února do března 2019 proběhla plošná kontrola ve spolupráci s předsedy SVJ na 

přihlášené psy, nedostatky řešeny ekonomickým odborem nebo PK. 

• Parkoviště Novak + 1208-1209 – nesvítí lampy (zezadu domu) 

Správcem osvětlení opraveno. 

 

• 1266–1269, 1207-1210, 1253 – zakázat sezení na schodech (SVJ) 

V březnu byla zastupitelstvem města rozšířena obecně závazná vyhláška o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích o prostranství za 

domem 1266 – 1269. Schodiště jsou součástí domu, nepatří k veřejnému prostranství, 

přesto nelze sezení na nich explicitně zakázat (rozhodnutí Ústavního soudu). MP lze 

volat v případě znečišťování či jiných přestupků (na místech vymezených výše 

zmíněnou vyhláškou i v případě požívání alkoholických nápojů). Účinnou prevencí je 

kamerový systém. S výbory SVJ jsou během schůzek na místě diskutovány specifické 

možnosti konkrétních domů. 

 



• 1253 – nové parkoviště využívá jen jeden majitel (zaparkováno 5 aut, z toho 2 bez 

SPZ) 

Městská policie provedla 14.9. 2018 kontrolu uvedeného parkoviště. V tento konkrétní 

den bylo zjištěno, že zde parkují 3 motorová vozidla. Dva automobily byly opatřeny 

platnou dočasnou převozní značkou, na třetí vozidlo byla již před několika dny 

umístěna výzva pro majitele k odstranění vozu (do 2 měsíců).   Během kontroly nebylo 

při parkování těchto vozů zjištěno porušení zákona.  

Na parkovišti byla na přelomu ledna a února 2019 provedena opakovaná kontrola 

parkujících vozidel. Aktuálně zde neparkují žádná vozidla bez RZ ani vozidla vykazující 

znaky vraku. Na parkovišti nebyly zjištěny žádné závady. 

 

• Regulace rychlosti vozů na Chomutovské ulici – radar nestačí 

V ulici Chomutovská jsou plánovány stavební úpravy komunikace, které by měly 

přispět ke snížení rychlosti provozu, konkrétně půjde o nové přechody pro chodce (viz 

nový přechod před Sluníčkovou ZŠ). Městská policie, spolu s Odborem dopravy a 

Odborem výstavby MěÚ prověřuje možnost instalace technického prostředku k měření 

rychlosti projíždějících vozidel (radaru).   Městská policie rovněž požádala o spolupráci 

Policii ČR a Dopravní policii Chomutov. V roce 2019 začaly být realizovány úpravy  

přechodů, aby se zvýšila bezpečnost chodců a došlo ke zklidnění dopravy.  

 

• Nový přechod přes silnici u ZŠ Sluníčková – zůstaly díry 

Díry v asfaltu byly již opraveny. 

 

• Více hlídek MP na sídlišti B + nevšímavost APK 

Při kontrolách na sídlišti B Městská policie, dle svých personálních možností, v 

maximální možné míře využívá pěších hlídek i motohlídek strážníků a hlídek Asistentek 

prevence kriminality. Na tomto sídlišti se v odpoledních a večerních hodinách neustále 

pohybuje hlídka MP a APK. Navíc jsou prováděny průběžné kontroly problémových 

lokalit, strážníci také okamžitě reagují na telefonické či jiné oznámení občanů sídliště.  

Na Chomutovské ulici provádí kontroly také Policie ČR.  Asistentky prevence kriminality 

byly opakovaně proškoleny a seznámeny se svými povinnostmi, pravomocemi a 

kompetencemi.   

Pro rok 2019 trvá dlouhodobý úkol MP provádět pěší kontroly na sídlišti B. Počet 

zaměstnanců MP bude od jara navýšen o 4 strážníky, kteří budou, mimo jiné, provádět 

pochůzkovou činnost v této lokalitě. 

 

• 1267 – štěnice, postřik nefunguje 

Bylo řešeno s předsedou SVJ a pronajímateli bytů označených jako zdroje. S vlastníky 

byla vyřešena situace s problémovými nájemci dvou bytů – se dvěma rodinami byly 

ukončeny nájemní smlouvy. Zároveň byla oslovena jiná deratizační firma. Situaci město 

průběžně monitoruje. 


