
Setkání s obyvateli sídliště C 

17.9.2018 

(aktualizace informací – květen 2019) 

 

• Golovinova 1354 – 1360 – rozbitý chodník (najíždějící auta) 

Opraveno. 

 

• Golovinova 1359-1360 – přidat sušák na prádlo za dům 

Bytové družstvo vyjádřilo záporný postoj k vybudování nových sušáků. 

 

• Husova 1319 (kostka) – hřiště na basketbal mezi sídlištěm B a C se pozdě uzavírá 

(otvírací doba do 21hod, ale mládež se zde zdržuje ještě po této hodině) 

Dohled na dodržování zavírací doby bude více kontrolován městskou policií. 

Basketbalové hřiště je kontrolováno hlídkami MP dohlížejícími na veřejný pořádek a 

bezpečnost na sídlišti B a Asistentkami prevence kriminality po celý den, hřiště je 

uzamykáno dle provozního řádu. Pokud strážníci nebo APK zjistí přítomnost mládeže 

po provozní době, je situace řešena příslušným způsobem. Na hřiště dohlíží rovněž 

jedna z kamer MKDS, strážníci jsou o porušení provozní doby informováni ispečerkou. 

Sami občané mají možnost nepravosti na tomto hřišti  oznámit Městské policii 

telefonicky na čísla. 474 332 298, 606 310 014. 

 

• Husova 1319 (kostka) směrem k MŠ  - vysázen keřový plot, který je příliš řídký (lidé 

prolézají plotem) 

Nově vysázený živý plot má standartní vzdálenost rostlin od sebe. Je potřeba vyčkat, 

až keře povyrostou a zhoustnou.  

 

• Golovinova 1312 – u kontejnerového stání lidé zanechávají velkoobjemový odpad  

Odkládat velkoobjemový odpad u kontejnerového stání je zakázáno. Odpad může 

občan odevzdat na sběrném dvoře TS Kadaň nebo si objednat kontejner za poplatek 

na TS Kadaň tel. 474342218. 

Všichni občané sídliště jsou prostřednictvím informační tabulky na přístřešku pro 

popelnice informováni o svých povinnostech a o zákazu odkládání odpadu mimo 

kontejnery. Asistentky prevence kriminality i hlídky MP provádějí  kontroly odkládání 

odpadu mimo kontejnery a kontroly osob prohrabávajících odpad, zjištěné přestupky 

jsou řešeny příkazem na místě nebo předány Přestupkové komisi. Občané mohou 

odkládání velkoobjemového odpadu oznamovat na MP Kadaň na tel. 474 332 298, 606 

310 014 zcela anonymně 

 

 



• Cyklostezka přes sídliště C (pod MŠ) – pobíhají psi na volno 

Na sídlišti B a C dohlížejí na veřejný pořádek a dodržování Obecně závazných vyhlášek 

jak hlídky MP i Asistentky prevence kriminality. Prokázané přestupky či porušení OZV 

jsou řešeny standardním způsobem (příkazem na místě, odesláním na Přestupkovou 

komisi) 

 

• Po posekání trávy zanechaná tráva na trávníku 

Správce zeleně TS Kadaň byl na tuto záležitost upozorněn a poučil zaměstnance. 

 

• Golovinova 1354 – 1360 – nezachází do této lokality fukar na odpadky   

Správce zeleně TS Kadaň byl na tuto záležitost upozorněn. 

 

• Golovinova 1354 – 1360 – častější pochůzky MP, APK 

Pochůzková činnost strážníků je plánována dle aktuální bezepčnostní situace na 

každém konkrétním sídlišti.V okolí uvedeného panelového domu jsou strážníky MP 

prováděny namátkové  preventivní kontroly. Městská policie  také okamžitě reaguje 

na jakákoliv telefonická oznámení, pokud tedy v okolí domu dochází k nepravostem, 

zasáhnou strážníci během několika málo minut. Oznámení přijímá MP na telefonních 

číslech 474 332 298, 606 310 014. 

 

• Golovinova 1354 – 1360 – vybudovat schody k parkovišti za domem 

Schodiště za domem bylo vybudováno v rámci regenerace sídliště k parkovišti u čp. 

1358, je vybudováno dle norem a je plně funkční vč. Zábradlí. 

Na opětovnou žádost občanů bude v letních měsících vybudováno nové schodiště z 

boku panelového domu pro potřeby přístupu k parkovišti v místě vyšlapané cesty. 

 

• Golovinova 1354 – nepořádek u popelnic (betonové popelnicové stání, 

velkoobjemový odpad, zahrádkáři zanechávají odpad) 

Správce přístřešků TS Kadaň byl na tuto záležitost upozorněn. 

Všichni občané sídliště jsou prostřednictvím informační tabulky na přístřešku pro 

popelnice informováni o svých povinnostech a o zákazu odkládání odpadu mimo 

kontejnery. Asistentky prevence kriminality i hlídky MP provádějí  kontroly odkládání 

odpadu mimo kontejnery i kontroly osob prohrabávajících odpad, zjištěné přestupky 

jsou řešeny příkazem na místě nebo předány Přestupkové komisi. Občané mohou 

odkládání velkoobjemového odpadu oznamovat na MP Kadaň na tel. 474 332 298, 606 

310 014 zcela anonymně 

 

• Golovinova 1359 – 1360 – propadlý chodník 

Opraveno. 

• MŠ Husova ul. – chybí osvětlení u vchodu  

Bylo řešeno ve spolupráci s MŠ a svítidlo bylo doplněno. 

 

 



• MŠ Husova ul. – otvírací doba od 5:30hod (nyní je od 5:45hod) 

Provoz mateřské školy je nyní stanoven na dobu 5.45 - 16.30 h, tj. 10,75 h denně. Na 

třídních schůzkách jsou rodiče informováni, že škola je připravena při mimořádných 

situacích pomoci s řešením a výjimečně provozní dobu na několik dnů upravit, jak se 

již mnohokrát stalo. V době 5.45 - 6.00 h přicházejí max. 1 -2 děti.  Personál přichází v 

5.30 h, aby bylo dostatek času připravit třídu, pomůcky a v 5.45 h mohl rodič předat 

dítě učitelce. Tato doba je evidována jako noční práce. 

V letošním školním roce proběhlo dotazníkové šetření ve všech třídách a  žádný 

požadavek na změnu provozní doby nebyl zaznamenán.  

• Nesekat trávu před 7 hod ranní  

Správce zeleně TS Kadaň byl na tuto záležitost upozorněn a pokusí se některé práce 

posunout na jiný čas s ohledem na pracovní dobu od 6:00 hod. v letním období.  

 

• Golovinova 1353 – nedostatečný úklid uvnitř vchodu 

Správa bytů zajistila pravidelný úklid. 

 

• Golovinova 1341 - 1353 – chybí osvětlení za domem 

Byla doplněna jedna lampa. 

• Nevyvážet odpadkové koše brzy ráno (v 6hod) 

Správce zeleně TS Kadaň byl na tuto záležitost upozorněn a pokusí se některé práce 

posunout na jiný čas s ohledem na pracovní dobu od 6:00 hod. v letním období. 

 

• Golovinova 1353 – parkují auta přímo před okny (z boku domu) – zeleň nebo 

posunutí parkoviště 

Bylo zadáno vybudování polykarbonátové stěny. Realizace proběhne do konce 

července 2019. 

 

• Golovinova 1341 – 1360 – parkování dodávek (snížit váhu nebo délku dodávek) 

Rozměrově nelze nařídit, která vozidla smí na parkovišti parkovat či ne, pokud vozidlo 

přesahuje vyznačené parkovací místo, řidič se dopouští přestupku. V tomto případě 

kontaktovat městskou policii či Policii ČR. Tonáž vozidel od 1.1.2018 snížena ze 2 t na 

1,8 t. 

Na celém území města Kadaně již byla během roku 2018  provedena změna dopravního 

značení –  dodatková tabulka „nad 2 tuny“ byla změněna na „nad 1,8 tuny“. To 

znamená, že na označených parkovištích nesmí parkovat nákladní automobily o 

hmotnosti vyšší než 1,8 tuny.  Toto omezení se však týká pouze vozidel, která mají v 

technickém průkazu uvedeno, že jde o vozidla nákladní  (nevztahuje se na dodávky pro 

osobní přepravu). Městská policie Kadaň provádí kontroly dodržování  dopravního 

značení a zjištěné přestupky řeší dle zákona. 

 

• Golovinova 1341  - parkování na žluté čáře 

Strážníci Městské policie byli s tímto podnětem seznámeni, při kontrolách  ulice 

Golovinova budou parkovištím  věnovat zvýšenou pozornost. Přivítáme rovněž 



telefonická oznámení podobných prohřešků (tel. 474 332 298,  606 310 014) a zjištěné 

přestupky budou řešeny dle  zákona. 

 

• Rozmístit více značek při blokovém čištění 

Blokově čištění zajištěno pomocí zónového dopravního značení. Informovanost 

probíhá pomocí médií, předsedů SVJ, bytových družstev popř. emailů jednotlivých 

obyvatel. 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.  

 

• Pochvala za rychlé umístění radaru nad Labyrintem – požadavek na otočení radaru 

do protisměru 

Informativní radar v ulici Golovinova byl v březnu přemístěn tak, aby monitoroval 

projíždějící vozidla v opačném směru jízdy. Probíhá monitorování situace dat z radaru. 

 

 

• Rooseweltovy sady za Kauflandem – zhoršení situace večer (pití alkoholu, drogy) 

V této konkrétní části Rooseveltových sadů jsou prováděny tak časté kontroly , jak to 

personální možnosti MP umožňují. V polovině září bylo ve spolupráci s Technickými 

službami vyklizeno křoví, ve kterém přebývali bezdomovci. V parku působí také terénní 

pracovníci K-centra, kteří byli stejně jako strážníci o tomto podnětu z Komunitního 

setkání informováni. Nyní připravujeme studii řešení veřejného osvětlení v parku na 

trase mezi Kauflandem a Bystřickou ulicí, pak bude následovat zpracování projektu a 

realizace cca na podzim 2019. 

 

• Ul. Nad nemocnicí směrem na zónu Královský vrch – velký provoz autobusové 

dopravy 

Touto ulicí je v pracovní dny vedeno 24 autobusových spojů a o víkendech 11 spojů, 

které zajišťuje Krajský úřad Ústeckého kraje. Soukromí dopravci zajišťující svoz 

zaměstnanců do průmyslové zóny Královský vrch používají trasu Na průtahu. 

 

• Autobus MHD staví na zastávce J.Roháče směrem do města – v odpoledních 

hodinách nestaví 

Ulici J. Roháče jsou vedeny pouze tři spoje – 6.31 hod., 7.43 hod., 11.10 hod. V jinou 

dobu touto ulicí autobus TS Kadaň neprojíždí. 

 

• Při úklidu sněhu v zimě – nahrnutý sníh u okraje vozovky 

TS informovány; jde pravděpodobně o úseky, kde takto nahrnutý sníh vadí při 

parkování, bude snaha eliminovat kolize. 

 

• Husova 1321 -1325 – ucpané kanály a odtokové strouhy listím 

Vyčištěno. 

 



• V Orfeu – více kultury pro seniory - p. Baranijak 

plánované akce určené převážně pro seniory na rok 2019: 

22.2. Baranijanka 

2.3. MDŽ 

19.4. Trio Grace/p.Fiřt/ 

září plánovaná akce s Baranijankou – termín bude upřesněn 

prosinec – vánoční večírek p.Bradová 

Jinak každou druhou středu v měsíci schůze a hudba s p.Fiřtem. 

 

• Nevyvážet popelnice na sklo ráno od 6hod a o víkendu 

Správce zeleně TS Kadaň byl na tuto záležitost upozorněn a pokusí se některé práce 

posunout na jiný čas s ohledem na pracovní dobu od 6:00 hod. v letním období. 


