
Setkání s obyvateli sídliště D 

19.9.2018 

• 1424 - 1427 (meziblok) – po seči zůstává ležet posekaná tráva na trávníku 

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

 

• 1476 – zrušit jedno místo stání pro invalidy  

Svislé dopravní značení demontováno. 

 

• Snížit rychlost aut Na Průtahu  

Záporné stanovisko PČR, snížit rychlost na 30 km lze v závažných případech před 

objekty jako jsou školy,... 

 

• 1422 – 1424 – výskyt potkanů – (deratizace) 

Na sídlištích byly rozmístěny stálé stanice pro umisťování návnad na likvidaci hlodavců.  

 

• Na Průtahu přechod k restauraci Astra – odstranit větve  

Bylo již provedeno. 

 

• 1424 – zanesené vpusti  

Vyčištěno. 

 

• Více pochůzek Asistentek prevence kriminality na sídlišti D 

Pochůzky Asistentek prevence kriminality jsou plánovány dle aktuální bezpečnostní 

situace ve městě. V letních měsících byly Asistentky (APK) využívány zejména při 

dohledu na frekventovaných dětských hřištích. S příchodem zimního období se změní  

plán jejich pochůzek a budou se častěji pohybovat i po sídlišti Na Podlesí. 

 

• Cyklopark za MŠ Hvězdička – zdržuje se tu mládež, která kouří, pije alkohol a 

zanechává nepořádek 

Informace byla předána sloužícím strážníkům, Městská policie zvýší počet kontrol 

tohoto sportoviště. Občané mají samozřejmě možnost závadové chování osob na hřišti  

anonymně oznámit Městské policii na tel. číslech 474 332 298, 606 310 014. 

 

• Vytvořit zastávku MAD u sportovní haly 

Zastávku nelze vytvořit z důvodu nedostačující příjezdové komunikace. 

 

• Zrušeny přímé autobusové spoje do Prahy 

Město již opakovaně hledalo dopravce na uvedenou linku, Ústecký kraj sdělil, že spoj 

je zajištěn a to pomocí přestupu v Chomutově, Žatci a Podbořanech. Přímý spoj Kadaň-

Praha zajišťovat nebudou. Soukromý dopravce uvedenou linku cca dva roky spoj 

zajišťoval, ale z důvodu vysoké ztrátovosti spoj ukončil. Společnosti jako Student 

Agency nemají o spoj zájem. 



• Oplotit hřiště za garáží 2039 

Oplocení bylo realizováno v květnu 2019. 

 

• Nad 1434 – opravit plot u hřiště u parkování aut 

Byla již provedena oprava. 

 

• 1418 - 1421 – prořezat stromy   

Úprava pohledů pro chodce a vozidla byla provedena.  

 

• Záznamy z kamer – v rozporu se zákonem? 

Pořizování kamerových záznamů a jejich další využití probíhá striktně dle platných 

zákonů. 

• Popelnice s nášlapem (na BIO odpad) – zápach  

Nášlapné zařízení u nádob na Bioodpad 240 l a 120 l se nevyrábějí. Zápach je řešen 

mytím nádob 2 x v roce.  

 

• 1469 – 1472 – prosekat zeleň, jinak vyřešit zeleň 

S ohledem na velký rozsah inženýrských sítí zadal OŽP vypracovat jednoduchý návrh 

úprav, který byl projednán s SVJ. Realizace výsadby zeleně a její úpravy probíhá v 

současné době. 

 

• 1475 – byly poraženy smrky – vysázet menší zeleň (keře) 

S ohledem na velký rozsah inženýrských sítí zadal OŽP vypracovat jednoduchý návrh 

úprav, který byl projednán s SVJ. Realizace výsadby zeleně a její úpravy probíhá v 

současné době. 

• Zadní cesta ze Strážiště od zahrádek směrem k Shell – nepřehledný výjezd 

Osazeno zrcadlo. 

 

• Zadní cesta za Penny + nákladová rampa za KUTU – zdržují se bezdomovci, nepořádek 

V oblasti mezi Kutu a panelovými domy jsou prováděny kontroly hlídkami MP     i               

terénními pracovníky K-centra. Zjištěné přestupky jako znečišťování veřejného 

prostranství, případně rušení nočního klidu jsou řešeny  podle zákona. Pouhým 

posedáváním se osoby bez domova žádného přestupku nedopouštějí. Kontroly lokality 

budou prováděny i nadále,  samozřejmě nadále platí, že MP přivítá  i anonymní 

telefonická oznámení o závadovém chování osob v těchto místech  -  tel.č. 474 332 

298, 606 310 014. 

 

• 1413 – z hospody U Pošty – močení na panelák a do přístřešku 

V okolí  hospod a obdobných provozoven po celém městě jsou prováděny namátkové 

kontroly chování hostů, kteří z nich odcházejí. Zjištěné  a prokázané přestupky jsou  

řešeny podle zákona, bohužel není možné dohlížet na každého hosta restauračních 



zařízení v Kadani. MP tedy částečně spoléhá na všímavost občanů, kteří podobné 

chování mohou anonymně oznámit na tel. 474 332 298 nebo 606 310 014. 

 

• 1410 – 1413 – přidat lavičku pod břízy 

Lavička byla umístěna na požadované místo na zkušební dobu v dubnu 2019. 

 

• 1451 – 1452  - dětské hřiště blízko popelnicového stání 

Situace byla projednána se zástupci SVJ a hřiště bylo přemístěno v květnu 2019. 

 

• 1434 – oplotit dětské hřiště 

Oplocení bylo vybudováno v květnu 2019. 

 

• Více pokut MP – nedopalky, psí exkrementy 

V celém městě jsou průběžné prováděny kontroly dodržování Obecně závazných 

vyhlášek a veřejného pořádku. Veškeré zjištěné a prokázané přestupky jsou řešeny 

podle zákona příkazem na místě nebo předány Přestupkové komisi. Bohužel není 

možné dohlížet na každého kuřáka či pejskaře zvlášť. Na základě podnětů občanů je 

možné v problémových lokalitách přechodně umístit tzv. fotopasti, které by k 

odhalování podobných nešvarů napomáhaly. Pokud  občané znečišťování veřejného 

prostranství zpozorují, mohou tuto skutečnost i anonymně telefonicky oznámit  MP na 

tel. 474 332 298,  606 310 014. 

 

• 1450 – zastávka MAD – autobus nezajíždí až ke kraji (lidé s berlemi) 

K řádnému zajetí autobusu do zastávky bránila nevhodně zaparkovaná vozidla – 

vyřešeno vodorovným dopravním značením. 

 

• 1440 zepředu u MŠ – opravit rozbitou lavičku 

Oprava byla provedena. 

 

• Zvýraznit barevně snížené obrubníky u okraje silnice 

Technické normy požadovanou úpravu neumožňují. 

 

• Pochvala – Kadaň je krásné město 

 

• 1464 – jízda v protisměru do zákazu vjezdu  

Informaci o vozidlech jezdících v tomto úseku v protisměru prověřujeme. Strážníci i 

obsluha MKDS se na tento přestupek  zaměří. Rovněž byly provedeny úpravy 

technického zařízení MKDS, tak aby příslušná kamera automaticky v maximální míře  

monitorovala vjezd na parkoviště a pořizovala záznam vozidel, která přijedou v 

protisměru. Prokázané přestupky budou řešeny dle zákona. 

 

• Zintenzivnit úklid kolem hřišť 

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


