
Setkání s obyvateli sídliště B 

11.9.2019 

aktualizace květen 2020 

 

1) 1159 – 1260 – uschlé borovice, vysázet nové  

Uhynulé borovice byly již nahrazeny v podzimním období 2019.  

V roce 2020 zjištěn jeden jedinec, který nepřežil zimu. Bude nahrazen na podzim. 

 

2) 1259-1260 – lampa (fasáda) 

Lampa VO byla doplněna Technickými službami v prosinci 2019.  

 

3) 1259 -1260 – zastřešit a oplotit popelnice 

Přístřešek byl zatím pouze rozšířen a jeho výměna za nový klecový bude zapracována 

do harmonogramu obnovy pro rok 2022-23. 

 

4) 1259 -1260 – odstranit náletové dřeviny 

            Výřez byl již proveden. 

 

5) 1232 – 1235 – větší dohled MP, vandalismus dětí 

Na sídlišti B jsou prováděny maximálně možné kontroly,  denně zde slouží pěší hlídky a 

Asistenti prevence kriminality a opakovaně jsou prováděny kontroly motohlídkami a 

psovody se psi. Porušení zákona a vyhlášek města jsou řešena zákonnými prostředky. 

 

6) 1209 – zakrytí odpadkových koše 

Kryty byly postupně doplňovány v roce 2019 do vyčerpání zásob. Nyní jsou objednány 

další odpadkové koše včetně krytů, které budou následně doplňovány po celém městě. 

Výměna odpadkových košů a doplňování krytů probíhá průběžně od začátku roku.  

 

7) 1643 – střecha nad popelnicemi 

Přístřešek je nový klecový. 

 

8) 1645 – odtah vraku – 6m. 

Vozidlo není dle zákona vrakem, je dlouhodobě odstaveno s platnou STK. 

 

9) 1232 – 1235 – popelnice vyspádovat/přesun 

Přesunutí přístřešku bude zapracováno do harmonogramu pro rok 2022-23. 

 

10) 1232 -1235 – zřízení menšího hřiště za školou 



S vybudováním nového hřiště se prozatím nepočítá. Případná výstavba se zváží až 

poposunutí přístřešku.  

 

11) Cross bar – hluk 

Od začátku roku 2020 eviduje MP  pouze dvě oznámení na rušení nočního klidu u 

Crossbaru, které měli mít na svědomí hosté kouřící před provozovnou. Porušování 

zákona nebo Obecně závazných vyhlášek města mají občané možnost oznámit 

anonymně  Městské policii, tel. čísla 474 332 298 nebo 606 310 014 nebo Policii ČR tel. 

číslo 158. 

 

12) 1276 – 1287 a 1042 u zmrzliny – lavičky 

Proběhlo odstranění 2 laviček a 1 byla prozatím ponechána. 

 

13) 1232 – 1235 – tel. budka u večerky – nepořádek, shlukování  

V ulici Chomutovská jsou prováděny kontroly pěší hlídkou i motohlídkami. Zjištěná 

porušení zákona nebo městských vyhlášek jsou řešena dle zákona. Znečišťování 

veřejného prostranství, rušení nočního klidu a další přestupky mohou občané 

anonymně telefonicky oznamovat Městské policii na tel. číslech. 474 33 22 98 nebo 

606 310 014. 

 

14) APK - k čemu slouží? 

Náplní práce Asistentů prevence kriminality je při pěších pochůzkách ve vybraných 

lokalitách dohlížet na dodržování veřejného pořádku a Obecně závazných vyhlášek 

města a o porušování zákonných předpisů informovat Městskou policii. 

 

15) 1284 - 1288 – přeplněné odpadkové koše – přidat nebo vyvážet častěji 

Správce odpadkových košů byl upozorněn.  

 

16) eskalátory v nemocnici? 

Eskalátory jsou dlouhodobě nefunkční. Zatím se neplánuje oprava. 

 

17) 1258 – zastřešit popelnice 

Přístřešek byl zatím pouze rozšířen a jeho výměna za nový klecový bude zapracována 

do harmonogramu obnovy pro rok 2022-23. 

 

18) 1258 – odstranit pískoviště 

Pískoviště bude odstraněno, až po doručení kladného vyjádření od výboru SVJ. 

Zatím nikdo nic nedoručil, proto hřiště zůstává. Pouze zde bylo provedeno arboristické 

ošetření všech stromu podle znaleckého posudku. 

 

19) 1207 – 1210 – auta parkují u popelnic, nelze vyhodit smetí 

Dopravní značení upraveno. 

 



20) 1220 – 1222 – z boku se budou kácet topoly, ale SVJ chce nové stromy – řešit 

koncepčně výsadbu 

Kácení 12 ks topolů proběhlo v zimním období 2020 a následně byla doplněna nová 

výsadba zeleně vč. ofrézování pařezů. 

21) 1241 – 1243 – ve vnitrobloku hluk, živly 

Městská policie provádí na sídlišti B průběžné kontroly, přestupky řeší strážníci podle 

zákona.  Občané mají možnost rušení nočního klidu a další přestupky anonymně 

oznámit MP na tel. číslech 474 332 298 a 606 310 014. 

 

22) MP není vidět, anebo chybí tvrdší postup MP 

Městská policie provádí na sídlišti B průběžné kontroly, každý den zde slouží 

jednočlenná nebo dvoučlenná pěší hlídka a Asistenti prevence kriminality, kontroly zde 

provádějí také psovodi se psi a motohlídky. Při řešení přestupků, konfliktů i komunikaci 

s občany postupují striktně v mezích zákona. 

 

23) 1230 – přidat popelnice na tříděný odpad – plasty, papír (lékárna) 

Velikost přístřešku neumožňuje přidání dalších nádob. Posila separace bude dočasně 

řešena umístěním dalších nádob vedle přístřešku do zeleně. Zvětšení přístřešku je 

navrhováno pro období roku 2022 – 2023. 

 

24) 1238 – nerespektování zn. STOP – projednat s SVJ 

Dopravní značení změněno na „dej přednost v jízdě“. 

 

25) 1226 – 1228 – auta parkují podél silnice, vedlejší parkoviště poloprázdné 

Uvedená komunikace je obousměrná, odstavená vozidla se dopouštějí přestupku, 

kontaktovat PČR, MP. 

 

26) Chomutovská ul. od nemocnice směrem ke škole – po levé straně nejsou odpadkové 

koše 

Některé odpadkové koše byly odstraněny na základě podnětů SVJ z důvodu ukládání 

odpadu z domácností. 

 

27) 1267 – 1269 – náhrada za 3 vykácené stromy 

Po vybudování nového přístřešku bude provedena náhradní výsadba. Výsadba stromu 

bude provedena do konce června 2020. 

 

28) 1267 – 1269 – hluk z hospody, v létě otevřená okna 

Městská policie Kadaň přijala za letošní rok jediné oznámení týkající se restaurace na 

Slovanu, kdy na místě asistovala při zásahu Policie ČR. Žádnou stížnost občanů na 

rušení nočního klidu z této provozovny neevidujeme. 

 

 

 



29) 1268 – rozbitý kanál + chybějící mříž 

Zajištění (překrytí) rozbitého kanálu provedeno TS v 38. týdnu roku 2019, kontrola 

zajištění rozbitého kanálu provedena 23.9.2019. 

 

30) na střeše Slovanu je voda  

Na dotaz zástupce firmy Bronwest uvedl, že to patrně bylo po přívalovém dešti, ale na 

provozovnu, která je pod střechou to nemělo vliv. 

31) nepořádek kolem Slovanu 

Správce zeleně byl na dodržování pořádku upozorněn.  

 

32) 1268 – vyvalený železný kolík 

Byl znovu narovnán a zabudován.  

 

33) Chomutovská – vzdutý asfalt (pod kaštany) – na chodníku 

Chodník na několika místech porušen kořenovým systémem kaštanů. Oprava chodníku 

v narušených místech by znamenala zásah do kořenového systému stromů (stromy by 

tento zásah nemusely přežít). Opravy bez zásahu do kořenového systému (tedy bez 

odstranění příčiny) by měly pouze minimální životnost. 

Navrhujeme ponechat opravu na příští roky a řešit problém koncepčně v celé dotčené 

délce. 

 

34) 1230 – chybí nájezd na chodník – bezbariérový, v podjezdu 

Nájezd byl zajištěn formou „seříznutí“ obrub v délce cca 2,5 m. 

 

35) cyklostezka – vybudovat na Klášterec k železničnímu mostu 

Území města Kadaně končí u železničního viaduktu, dále se jedná o katastr města 

Klášterec nad Ohří. Abychom mohli cyklostezku budovat, musí mít návaznost, tedy 

pokračování ze strany města Klášterce, zkusíme tuto variantu se zástupci Klášterce 

projednat. 

 

36) 1646 – 1649 – vandalové, více MP – trafačka 

Městská policie provádí na sídlišti B průběžné kontroly, každý den zde slouží 

jednočlenná nebo dvoučlenná pěší hlídka a Asistenti prevence kriminality, kontroly zde 

provádějí také psovodi se psi. Na zklidnění situace v této lokalitě navíc MP spolupracuje 

s Odborem sociálních věcí a neziskovými organizacemi. Zjištěné přestupky řeší strážníci 

podle zákona.  Občané mají možnost přestupky či vandalismus anonymně oznámit MP 

na tel. číslech 474 332 298 a 606 310 014. 

 

37) 1215 – prořez stromů – stín 

V současné době probíhají postupně všechny plánované prořezy.  

 

38) „prasečák“ – kdo je vlastníkem? – nepořádek, hluk 

Vlastníkem je Město Kadaň, které to dalo do výpůjčky příspěvkové organizaci Sportovní 

zařízení Kadaň, jelikož je to součástí areálu fotbalového stadionu. Sportovní zařízení 



Kadaň tento objekt převzalo od oddílu FK Tatran Kadaň se všemi závazky včetně délky 

smlouvy s nájemci a výši nájemného. 

V pronájmu to má pan Vladislav Malhaus, Současná smlouva platí do 31.12.2024.  

Pan Malhaus ukončil pronájem. Připravujeme využití objektu v podobě šaten pro 

sportovce. 

 

39) 1238 – přechod pro chodce? 

V uvedeném místě se nenachází přechod pro chodce ani místo pro přecházení. Chodník 

je standardně ukončen s tím, že chodec přechází komunikaci dle zákona. – viz zápis 

22.5.2019. 

 

 

40) 1268 – cizinci – hluk 

V případě rušení nočního klidu od 22:00 do 6:00 mohou občané přivolat hlídky Městské 

policie na tel. číslech 474 33 22 98 a 606 310 014. 

Pokud budou problémy přetrvávat – lze řešit  přes předsedu SVJ, který spolupracuje na 

řešení s městem. 

 

41) 1643 – panelák – umístit kameru 

O umístění samostatného kamerového bodu na panelovém domě 1643 Městská 

policie v současné době neuvažuje. Oblast kolem domu je monitorována stávajícími 

kamerami MKDS. 


