
Setkání s obyvateli sídliště D 

7.10.2019 

aktualizace květen 2020 

 

1) 1438 – umístit kamerový systém – u popelnic velkoobjemový odpad 
U popelnicových stání na celém území města jsou, dle aktuální potřeby a zjištěného 
přestupkového jednání, průběžně umisťovány fotopasti. 
 

2) 2. etapa rekonstrukce komunikace sídl. D – kde se bude parkovat? 
Oprava komunikace v dané lokalitě ukončena. 

3) shlukování mládeže u MŠ (i do noci) 
Okolí mateřské školy Hvězdička Na Podlesí monitoruje nová kamera MKDS, na sídlišti jsou 

prováděny průběžné kontroly hlídkami strážníků. V případě, že dochází k přestupkovému 

jednání ( např. rušení nočního klidu) mohou občané tuto skutečnost anonymně oznámit 

na MP Kadaň na tel. 474 33 22 98 nebo 606 310 014. 

4) nová stráň – u laviček chybí odp. koš 
Problematika odpad. košů bude projednána s architektkou projektu. Po dohodě s 

odborem životního prostředí  se bude sledovat stav a v případě skutečné potřeby budou 

koše doplněny.  

V současné době byl doplněn 1 ks odpadkového koše nad lehátky v blízkosti chodníku u 

ul. Klášterecká. 

5) od MŠ k Albertu chybí odp. koše 
Odpadkový koš byl doplněn k lavičce. 

 

6) 1440 – opravit lavičku 
Lavička byla opravena.  

 

7) 1469 – 1470 – nejsou lavičky a obyvatelé je chtějí  
Projednání proběhne v červnu 2020. 

 

8) 1475 – popelnicové stání – u zdi si udělali lidé WC 
U popelnicových stání na celém území města jsou, dle aktuální potřeby a zjištěného 

přestupkového jednání, průběžně umisťovány fotopasti. 

9) narůstající počet romského etnika v Kadani (pocitově) 
Počty přistěhovaných a odstěhovaných z Kadaně je pravidelně monitorován. Z dat není 
zřejmý zvýšený počet osob stěhujících se z problémových lokalit do Kadaně.  Nenarůstá 
počet lidí závislých na dávkách pomoci v hmotné nouzi, spíše se snižuje. Migraci osob 
nejvíce ovlivňuje systém dávek na bydlení (tzv. obchod s chudobou).   
 



10) častější kontroly na bikeparku 
Prostor mezi mateřskou a základní školou Na Podlesí monitoruje nová kamera MKDS, na 

sídlišti jsou prováděny průběžné kontroly. V případě, že dochází k přestupkovému 

jednání ( např. rušení nočního klidu) mohou občané tuto skutečnost anonymně oznámit 

na MP Kadaň na tel. 474 33 22 98 nebo 606 310 014. 

 

11) 1424 – opakovaně – tráva zůstává po seči ležet (vypálené fleky) 
Na základě usnesení Rady města dochází k postupným změnám v systému sekání trávy a 
omezování sečí.  

 

12) umístit radar na kláštereckou ulici 
Městská policie 4x ročně mění umístění informativních radarů dle aktuální situace.  

 

13) 1424 - 1425 – díry v chodníku 
Díra v chodníku byla provizorně opravena před vánocemi. V průběhu roku 2020 bude 

provedeno dokončení – sjednocení vzhledu. 

 

14) 1456 – požadavek na nový chodník u dětského hřiště 
Chodník byl již vybudován bezbariérově. 

15) petangové hřitě u ZŠ – umístit informační ceduli s herním řádem 
Nejedná se o herní plochu, ale plochu relaxační.  

16) opakovaně – údržba záhonů u ZŠ 
Záhon je v pěstební péči zhotovitele akce „Revitalizace sídliště D“. Firma se řídí návodem 

k ošetření od zahradního specialisty. V jarních měsících bude proveden sestřih rostlin, 

pletí a kypření. 

17) proč se rozšiřují chodníky a zužují vozovky? 
Důvodem je zajištění bezpečnosti a zklidnění dopravy v centru města. Z důvodu 

bezpečnosti silničního provozu dochází k zužování komunikací, kdy vozidla jsou touto 

přirozenou formou nucena jet pomaleji. 

18) MHD – řidič jezdí divoce, nedodržuje jízdní řád, staví v silnici (zastávka u 1431 – nemůže 
se vyhnout auto) 
S řidičem byl ukončen pracovní poměr. 

 

19) 1444 – parkování ZTP - odstranit křoví 
Keře byly již upraveny. 

 

20) Kdy bude dokončena rekonstrukce komunikace 1. etapa? 
Akce k 30.4.2020 ukončena. 

21) požadavek na posun vyhrazených stání ZTP po dobu rekonstrukce 
Oprava komunikace v dané lokalitě ukončena. 

 

 



22) sociální dávky na bydlení – stav 
Na MPSV probíhají jednání k revizi dávek a opatření týkajících se dávek na bydlení. 

Jednání pracovní skupiny se účastní pan starosta. 

MPSV vypracovalo návrh úprav zákona, který by více zamezil obchodu s chudobou 

s účinností od 1.1.2021. Nyní je návrh připomínkován v meziresortním řízení. 

 

23) 1469 – 1472 – problém s kanalizací – při přívalových deštích zaplavené sklepy 
Po konzultaci s předsedou SVJ p. Josefem Jandou se problém týká zaplavení suterénu 

objektu č.p. 1469 – 1472, pravděpodobně v důsledku zahlcení splaškové kanalizace. Při 

přívalových deštích vnikají do objektu přes podlahové vpusti odpadní vody. 

Občané chápou, že se jedná o problém jejich a SčVK, ale žádají město o pomoc při vyvíjení  

tlaku na SčVK na řešení problému (kamerové prohlídky, pročištění kanalizačního řadu,..). 

Odeslána žádost města na SčVK jako podpora požadavku SVJ objektu č.p. 1469 – 1472. 

31.10.2019 doručena SVJ a městu odpověď  SčVK k dané problematice. 

 

24) ukrajinský bezdomovec přespává ve sklepě 
Případ byl projednán s předsedou příslušného SVJ. Pokud by se situace opakovala,     

mohou obyvatelé kontaktovat Městskou policii, tel. číslo 474 33 22 98 nebo 606 310 014. 

 

25) 1410 -1413, 1466 – 1468, 1476 – popelnicové stání problémy (nepořádek…) 
Technické služby Kadaň byly upozorněny na zlepšení úklidu. 

 

26) Ústecká hospoda – víkendové soukromé akce – děti zanechají nepořádek na hřišti a 
v okolí 
Soukromé oslavy v bývalé Ústecké hospodě probíhají přes den, ukončeny jsou do 22. 

hodiny.  V případě přestupkového jednání návštěvníků nebo např. rušení nočního klidu 

(po 22. hodině) mohou občané přivolat hlídku PČR na lince 158 nebo Městské policie na 

tel. číslech 474 33 22 98 nebo 606 310 014.  V okolí budovy, kde provozovna sídlí, jsou 

prováděny průběžné kontroly a zjištěné přestupky jsou řešeny dle zákona. 

 

27) 1410, 1413, 1476 + okolí MŠ – chybí odp. koše 
Problematika odpad. košů byla projednána s architektkou projektu. Bylo zadáno 
vypracování projektové dokumentace na etapu D/3  (předpoklad realizace v roce 2020) 
a na etapu D/4 (návrh realizace v roce 2021). 

 
 

28) 1414 – 1417 – byty pronajímané nepřizpůsobivým – více zásahů MP  
(domluví p. místostarosta, p. Mědílek, p.Drozd) 
Proběhlo setkání s výborem SVJ za přítomnosti p. Losenického, p. Drozda a p. Mědílka, 
byl sepsán soupis problémů, podáno vysvětlení a navrženo řešení, některé body týkající 
se veřejného prostranství mezi domy budou projednány v rámci setkání. Problémy s 
nepřizpůsobivými občany v pronajímaných bytech prozatím nejsou palčivé. 
     



29) 1410 - 1411 – příliš prudký nájezd na kočárky – přesunout lavičku a upravit stavebně 
nájezd 
Realizace byla již provedena. 
 

30) 1. ZŠ – Kaufland – Na Průtahu  - kanály hodně zapuštěné v zemi 
Podnět předán SČVK a SÚS. 

31) 1413 – odstranit starou nefunkční lampu 
Lampa zprovozněna. 

32) 1413 – opravit houpačku 
Houpačka byla opravena. 

 

33) Výjezd z Prunéřova od č.p.167 – není vidět do tunelu – umístit zrcadlo 
Provedeno. 

 

34) pod Barem U Pošty na schodech se scházejí živly 
Budova, kde sídlí Bar U pošty je soukromým majetkem, o zabezpečení se musí v první 

řadě postarat její vlastník.  Městská policie nemá žádné poznatky o zvýšeném 

přestupkovém jednání v dané oblasti ani neeviduje žádné související výjezdy. 

 

35) 1410 – okraj chodníku – chybí zemina – prohlubeň 
Zemina byla dosypána. 

 

36) 1476 - Poštovní ulice – rychlý provoz, troubí taxi – umístit retardér 
Zamítavé stanovisko DI PČR, ul. Poštovní je páteřní komunikace sídliště D s autobusovým 
provozem. 

 

37) Prunéřov – černá skládka – cyklostezka 
Skládka byla odstraněna. 

 

38) 1449 – 1452 – plná střecha nad popelnicovým stáním vyhovuje – v případě klece se 
nedá v zimě vstoupit dovnitř (náledí) 
Správce TS budou více dohlížet na stav povrchu. Z požárního hlediska není možná plná 
střecha. Při požáru by došlo k likvidaci všech nádob v přístřešku. Klecová střecha 
umožňuje unik plamenů a tím hoření v prostoru dané nádoby. Vznikají menší škody. 

 

39) slabé zábradlí podél ul. Klášterecká 
Zábradlí splňuje technické požadavky a normy. 

 

40) 1449 – 1452 – zanesené kanálky a žlaby po seči trávy 
Správce zeleně byl na tuto problematiku upozorněn. 

 

41) 1449 - 1452 – cesta dolů od Průtahu – chybí kus zábradlí 
Zábradlí bylo doplněno v jednotný kus. 



 
42) 1449 – 1452 – parkoviště před domem – předělat z podélného na kolmé (+ 2 park. 

místa) 
Akce „Zklidnění dopravy ulice Na Podlesí, Kadaň – 2 etapa“ bude realizována v 2. polovině 
roku 2020. 

 

43) 1449 – 1452 – zkrátit MHD zastávku – udělat parkovací místa 
Akce „Zklidnění dopravy ulice Na Podlesí, Kadaň – 2.etapa“ bude realizována v 2. 
polovině roku 2020. 

 

44) 1449 – 1452 – v roce  2020 prořezávka zeleně 
Bylo již realizováno. 

 

45) 1449 – 1452 – deratizace nefunkční  
Deratizační schránka je umístěna v problematickém místě teprve 1 měsíc. Je třeba vyčkat 
než se kolonie potkanů vyhubí. 
V současné době se kolem deratizační schránky již neobjevují díry od potkanů. 

 

46) 1475 – chybí odp. koše 
Odpadkový koš byl odstraněn na návrh přilehlého SVJ. 

 

47) 1414 – 1417 – shlukování mládeže (kupují si ve večerce kusové cigarety, energetické 
nápoje) 
Okolí nákupního střediska Na Podlesí monitoruje kamera MKDS, na sídlišti jsou 
prováděny průběžné kontroly hlídkami MP Kadaň. Provozovatelé prodejen v tomto 
středisku byli Městskou policií upozorněni na zákaz prodeje cigaret osobám mladším 18 
let. 

 

48) 1451 – na chodníku upravit nános asfaltu navezený z rekonstrukce komunikace 
Akce „Zklidnění dopravy ulice Na Podlesí, Kadaň – 2.etapa“ bude realizována v 2. 

polovině roku 2020. 

 
 

 


