
Setkání s obyvateli sídliště B 

23.5.2018 

 

 Chomutovská 1266-1269  – sezení obyvatel na schodech, nepořádek kolem Večerky 

a u telefonní budky 

V ulici Chomutovská byly v červnu instalovány dvě nové kamery MKDS, které 24 hodin 

denně monitorují situaci v této lokalitě. Navíc zde strážníci Městské policie a Asistentky 

prevence kriminality provádějí pravidelné kontroly a nařízený kontrolní bod tu má i 

Policie České republiky. Zjištěná porušení Obecně závazných vyhlášek a dalších 

právních předpisů jsou na místě řešena dle platných zákonů.  Sami obyvatelé města se 

mohou při zjištění jakéhokoliv přestupku nebo problému obrátit na Městskou policii. 

Oznámení mohou provést buď osobně některému ze sloužících strážníků, na služebně 

MP v Chomutovské ulici 1254 nebo telefonicky na dispečink MP prostřednictvím 

telefonních čísel 156, 606 310 014 nebo 474 332 298. 

 

Správce zeleně provádí častější úklid v lokalitě. 

 

 Chomutovská 1266-1269 – hlasitá hudba ze zaparkovaných aut 

Pokud dochází k rušení nočního klidu (22:00 – 6:00 hodin)  hlasitou hudbou ze 

zaparkovaných vozidel mohou obyvatelé oznámit tuto skutečnost  Městské policii na 

telefonních číslech 156, 606 310 014 nebo 474 332 298. 

 

 instalovat koš u Večerky Chomutovská 1266 + nedostatek odpadkových košů na celé 

Chomutovské ul. 

Odpadkové koše byly rozmístěny, dle možností. 

 

 nepořádek na dětském hřišti nad Novakem (nedopalky od cigaret)  

Správce provádí pravidelný úklid a přiobjednán byl i víkendový mimořádný úklid. 

Pískoviště opravena. 

 

 Chomutovská 1198 – 1201 – přidat lavičku před dětské hřiště (kuřáci) 

Lavička je instalována. 

 

 Chomutovská 1198 (+ celá Chomutovská ul.) – nedostatečně uříznuté sušáky na 

prádlo, kdy nad zemí zůstaly zbytky kovové tyče 

Situace byla prověřena na místě a rovnou odstraněna některá vyčnívající místa vč. 

zásypu zeminou. 

Nedostatky byly odstraněny. 

 

 Chomutovská ul. – chybí koš na autobusové zastávce 

Odpadkový koš byl doplněn. 



 

 Chomutovská 1251 – 1253 – doplnit dětské hřiště o ohrazení, lavičky, odpadkový koš 

= přendat z dětského hřiště u 1255, které není vůbec využívané 

Přesun byl projednán s SVJ a nyní probíhá realizace, která bude dokončena v polovině 

září. 

 

 Chomutovská 1233-1235 – chybí dětské hřiště 

Lokalita pro vznik hřiště není vhodná z hygienických důvodů. 

 

 basketbalové hřiště u Chomutovská 1265 – prodloužit otvírací dobu 

Otvírací doba v zimním období (listopad – březen) je u všech hřišť stejná tedy do 8:00 

- 18:00 hodin s ohledem na povětrnostní podmínky, brzké tmy. 

Bude konzultováno s pracovníky hygieny při kontrole dětských hřišť v celé Kadani dne 

5.9. 2018. 

 

 Chomutovská 1284 -1288 – v parčíku chybí lavičky 

Umístění lavičky v parčíku bude konzultováno s předsedou SVJ. Nabídnuta bude 

možnost ukázky přenosné lavičky, kterou zkoušíme v terénu na kulturních akcích 

města. V minulosti byly lavičky z parčíku odstraněny. Tento bod je stále v řešení. 

 

 Chomutovská 1285 – před domem nesvítí lampa 

  Světlo bylo opraveno. 

 Chomutovská 1253 – došlo ke změně v přednosti jízdě na přednost zprava 

(informovat o tom veřejnost) + není vidět v křižovatce přes popelnice (zrcadlo) 

Prověřeno s DI PČR - nedošlo ke změně přednosti v jízdě, výjezd z označeného 

parkoviště se považuje za místo ležící mimo pozemní komunikaci. Místo osazeno 

zrcadlem. 

 

 Chomutovská 1244 - chybí chodník a návaznost pro chodce + umístění značky pozor 

děti je jen z jednoho směru + umístění retardéru 

Prověřeno s DI PČR – stávající dopravní značení je v souladu s platnou legislativou. 

Umístění retardéru nedoporučeno, nachází se ve vnitrobloku, značná hlučnost a 

špatná údržba komunikace. 

 

 Chomutovská 1362 – zaparkovaná auta zasahují do komunikace + ničí se zeleň 

Okolí č.p. 1362 je od konce června 24 hodin denně monitorováno kamerou MKDS, 

která byla instalována  na panelovém domě č.p. 1239. Rovněž jsou zde prováděny 

namátové kontroly strážníky Městské policie. .Zjištěná porušení zákona jsou řešena 

příkazem na místě, případně předána k řešení Přestupkové komisi. Občané mají také 

možnost oznámit přestupek osobně některému ze sloužících strážníků,  na služebně 

MP v Chomutovské ulici 1254 nebo telefonicky na dispečink MP prostřednictvím 

telefonních čísel 156, 606 310 014 nebo 474 332 298. 

 



 vyasfaltovat parkoviště na Bystřické 

 Bylo opraveno vysprávkovou soupravou TS Kadaň s.r.o. 

 Chomutovská 1285 – u prádelny vyjeté koleje v trávě (přidat řadu zatravňovaček) 

Byla doplněna další řada- dokončeno. 

 

 Chomutovská 1288 – nepřehledná křižovatka - zrcadlo 

Osazeno. 

 

 půjčování lehkých skládacích laviček  

 Zájem o pronájem laviček bude prověřen u předsedů SVJ. 


