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 Na Podlesí 1440 – přechod k popelnicím 

Přechod pro chodce lze realizovat pouze k přechodu chodce z chodníku na chodník, 

nikoli ke kontejnerovému stání bez chodníku (zamítavě stanovisko PČR). 

 

 Na Podlesí 1449 – retardér stavební (zvednutý nájezd) 

DI PČR nemá námitek s případným vytvořením stavebního retardéru. 

 

 Na Podlesí 1424 – 1425 – častější vymývání popelnic  

Nádoby na bio byly vymyté již 2x, na komunální odpad 1x. 

 

 Na Podlesí 1439 – 1440 – rozšířit popelnicové stání  

Bude rozšířeno v rámci rekonstrukce všech kontejnerových stání na sídlišti v roce 2019-

2020. 

 

 Hluk u hospody U Švejka 

Na základě připomínek občanů proběhla jednání mezi Městskou policií a  

provozovatelem restauračního zařízení.  Výsledkem těchto schůzek je slib, že  provoz 

předzahrádky U Švejka bude respektovat tzv. noční klid (22:00 – 6:00). 

Vzhledem k tomu, že dle některých informací se na hlučnosti v této lokalitě  podílejí i 

klienti blízkých ubytoven, proběhly schůzky i s personálem ubytovny Hoby a Hostes.  V 

Ubytovně Hoby přislíbili zaměstnanci dodržování stanoveného ubytovacího řádu. 

Ubytovna Hostes již přistoupila k řešení problémů s ubytovanými cizinci. Osoby, které  

před několika týdny pokřikovaly na balkoně byly z ubytovny vystěhovány.  S dalšími 

nájemníky (občany Bulharska) řeší provozovatel vzniklé problémy prostřednictví 

koordinátorů a k dalšímu porušení Ubytovacího řádu zatím nedošlo. 

 

 Na Podlesí 1439 – 1440 – lavičky u parkoviště (byly slíbené a nebyly dodané) 

Koncem srpna odstraněna lavička před vchodem 1439, dle žádosti SVJ. 

 

 Na Podlesí 1449 – klepadlo – jsou rozbité dlaždice 

Bude řešeno v rámci realizace studie arch. Maninové. 

 

 Sekání trávy na etapy + úklid trávy po posekání 

Správce zeleně zlepší koordinací jednotlivých sečí 

 

 Na Průtahu snížit zeleň v prostředku 

Bylo provedeno. 

 



 Na Podlesí 1422 - 1427 nevyužité pískoviště nebo přidat herní prvky 

Bude řešeno v rámci realizace studie arch. Maninové. 

 

 Na Podlesí 1443 – 1444 propadá se silnice 

Před čp. 1435-1444 bude provedena rekonstrukce chodníku, v rámci které budou 

opraveny defekty silnice u obrub a přilehlá zeleň. Realizace proběhne na podzim 2018 

Propadlá komunikace u kanalizační šachty byla opravena. 

 

 Na Podlesí 1443 – propadá se tráva a chodník 

Před čp. 1435-1444 bude provedena rekonstrukce chodníku, v rámci které budou 

opraveny defekty silnice u obrub a přilehlá zeleň. Realizace proběhne na podzim 2018. 

 Úklid po psech 

Namátkové kontroly majitelů psů probíhají po celý rok. Městská policie Kadaň  v 

maximální míře  využívá  sloužících strážníků a hlídek Asistentek prevence kriminality. 

Vzhledem k poměru počtu strážníků k počtu obyvatel města a množství  pravidelných 

úkolů, které musí strážníci a APK plnit, není možné, aby se soustředili pouze na sídliště 

D.  Zjištěné přestupky jsou řešeny příkazem na místě  nebo předávány Přestupové 

komisi. Městská policie se také částečně spoléhá na všímavost občanů, jejich oznámení 

a konkrétní svědectví. Sáčky jsou k dispozici v Informačním centru, podatelně MěÚ, 

pokladně MěÚ, knihovně na sídlišti C a na odboru životního prostředí. 

 

Propagace psích sáčků zdarma probíhá v kadaňských novinách a kabelové televizi. 

 

 Zábradlí před samoobsluhou zrušit + udělat nájezd pro kočárky, upravit chodník 

Bylo vyřešeno přidáním nájezdu z boku schodiště. 

 

 Na Podlesí 1410 – 1413 – značka stání – vyznačit parkovací místa 

Realizováno. 

 

 Na Podlesí 1410 – přidat popelnici na plasty a ubrat jednu na komunální odpad 

Bylo provedeno. 

 Na Podlesí 1422 – 1425 rozšířit popelnicové stání 

Rozšíření popelnicových stání bude řešeno v rámci realizace studie arch. Maninové. 

Předpokládaná realizace na jaře 2019. 

 

 Na Podlesí 1422 – oplotit pískoviště + přidat herní prvky a lavičky 

Bude řešeno v rámci realizace studie arch. Maninové. 

 

 Naproti samoobsluze u vývěsky přidat lavičky 

 Nedoporučujeme umisťování laviček z důvodu stížností na hluk a návštěvníky pivnice. 

 



 Silnice u obchodního centra k Poštovní ul. – snížit rychlost 

Dle stanoviska PČR není důvod k omezení rychlosti, uvedená lokalita se nevyznačuje 

zvýšeným pohybem dětí, není v blízkosti školy či školky a není úsekem zvýšeného počtu 

dopravních nehod. 

 

 Křižovatka za obchodním centrem – je tam zrcadlo, ale přes zaparkovaná auta není 

vidět 

Opětovně prověřeno, použito největší možné zrcadlo, výhled dobrý. 

 

 Značka STOP za poštou – zrušit ji? 

Dopravní značení STOP nainstalováno na žádost občanů. 

 

 Odpadky z hosp. U Švejka dávají do veřejné popelnice  + toalety u popelnic 

Městská policie  projednala stížnosti a nedostatky s provozovatelem podniku a 

obsluhou hospody U Švejka p. Flaušmanem. Z jejich strany byla přislíbena náprava 

zmíněných  problémů a větší dohled nad dodržováním nočního klidu, veřejného 

pořádku i ostatních zákonných předpisů. Městská policie průběžně provádí kontroly v 

okolí všech pohostinských zařízení ve městě a ihned reaguje na případná telefonická 

oznámení občanů (telefonní čísla 156, 60631014, 474332298). Zjištěná porušení 

zákonných předpisů jsou řešena příkazem na místě, předána Přestupkové komisi 

případně Policii ČR. 

 

Byla prověřena v terénu a nájemce platí za ukládání odpadků v uvedeném přístřešku. 

 

 Na podlesí 1474 - zrušit parkovací místo pro invalidy  

Situace opakovaně prověřena, místo je využíváno a v blízkém okolí je již jen jedno 

vyhrazené místo.  

 

 Ulička za Kutu k Penny – nepořádek, odpadky, rozbitý chodník 

Za obchodním domem Kutu jsou již od začátu léta prováděny namátkové kontroly   

kvůli množícím se stížnostem na hlučné skupiny, které se v prostoru (mezi Kutu a  

panelovými domy) zdržují, konzumují alkohol, znečišťují veřejné prostranství a hlukem 

ruší obyvatele přilehlých domů.  Městská policie  samozřejmě ihned reaguje na 

telefonická oznámení, která se této lokality týkají. 

 

 U KUTU  - uříznuté zábradlí a zůstaly výstupky na zemi 

Je v řešení odborem dopravy (je to v silnici). 

 

 Zvýšit nástupiště na vlakovém nádraží 

Z důvodu rekonstrukce stanice Kadaň při elektrifikaci bude provedena výstavba 

nového nástupiště pro bezbariérový přístup do vlaku. Termín 2019. 

 

 

 



 Na Podlesí 1449 – prořezat zeleň za domem – je tma v bytech 

Byl vypracován znalecký posudek na stav stromů na celém úseku za domy a práce 

proběhnou v dalším období vegetačního klidu. 

 

 Na Podlesí 1414 – holubi (laguna na parkovišti) 

V zimním období byl proveden odchyt 481 ks. Následný odchyt začne opět v listopadu 

2018. Je potřebné neodhazovat zbytky jídel kolem domů a přístřešku na odpad. 

 

 Na Podlesí 1417 – prořezat spodní patro stromů (zasahují na zaparkovaná auta) 

Správce zeleně provedl ořez spodních větví. 

 

 Na Podlesí 1421 – prořezat stromy a ostříhat keře 

Správce zeleně provedl ořez spodních větví. 

 

 Na Podlesí 1418 - 1421 – nakreslit parkovací místa 

Realizováno. 

 

 Na Podlesí 1439 – propadá se celý chodník  

Před čp. 1435-1444 bude provedena rekonstrukce chodníku, v rámci které budou 

opraveny defekty silnice u obrub a přilehlá zeleň. Realizace proběhne na podzim 2018. 

 

 Na Podlesí 1416  - nepořádek na dětském hřišti + přidat herní prvky + oplotit malé 

hřiště 

Bude řešeno v rámci realizace studie arch. Maninové. 

 

 Hřiště Rákosníček – přidat lavičku do stínu 

V oploceném prostoru hřiště již nelze doplňovat lavičky z prostorového hlediska a 

nároků na bezpečnostní zóny prvků. 

 

 Křižovatka ul. Alšova a Klášterecká – při výjezdu zespoda není vidět 

Umístěno zrcadlo. 

 

 Vyměnit staré zelené odpadkové koše za nové 

Provádí se průběžně. 

 

 Na louce – přidat lavičky, koše 

Je řešeno v rámci studie arch. Maninové a bude zrealizováno do poloviny listopadu 

2018. 

 

 Na Podlesí 1416 – rozbitý obrubník ke vchodu  

Opraveno. 

 

 



 Na Podlesí 1439  - zakrýt přístřešek na popelnice 

Přístřešek bude na v rámci studie arch. Maninové zrekonstruován vč. zastřešení se 

zahájením realizace na jaře 2019. 

 

 Na Podlesí 1431 – oplotit hřiště 

Bude řešeno v rámci realizace studie arch. Maninové. 

 

 Na sídlišti C zůstaly šrouby v zemi po odmontování laviček  

Lavičky jsou po opravě na svém místě zpět. 

 

 Komunitní zahrádka 

V pátek 22.6. od 16hod se uskutečnila akce „SLUNOVRAT V KOMUNITNÍ ZAHRADĚ“ . 


