
Setkání s obyvateli sídliště E 

13.6.2018 

 

 1. Máje 1546 – 1547 – parčík za Lidlem – taxikáři využívají zeleň jako toaletu 

Vlastníkem pozemku je Lidl.  

Zeleň byla ostříhána. 

 

 1. Máje 1531 -32 a 1503 -04 – namalovat čáry na parkovišti 

Parkoviště bude řešeno po opravě chodníku v ul. 1.máje – termín 10/2018. 

 

 1. Máje 1503 a Koželužská u „Dřeváku“ – nedosekané kraje při sekání trávy 

Správce zeleně byl upozorněn a nápravu provedl. 

 

 1. Máje 1538 – zastřešení popelnicového stání (aby větralo) 

Z důvodu dobrého stavu nebude přístřešek upravován. 

 

 1. Máje 1538 – 1541 - parkování učitelů, kteří zaberou místa – možnost v areálu 

školy? 

V areálu ZŠ se nachází 5 parkovacích míst, která jsou využívána zaměstnanci ZŠ. 

 

 blokové čištění města – nedostatečně označeno 

Blokové čištění je dva roky označováno pomocí zónového dopravního značení.  Značení 

je schváleno DI PČR, informovanost je prováděna pomocí médií a předsedů SVJ (pokud 

sdělili kontakt). 

 

 pokutování pejskařů 

Namátkové kontroly majitelů psů stále probíhají. 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 „E“. Městská 

policie se také částečně spoléhá na všímavost občanů, jejich oznámení a  konkrétní 

svědectví. 

 

 hřiště na průchodu ke Kauflandu – nepořádek + špatné osvětlení + rozbitý chodník 

(louže) 

V chodníku byl vybudován odvodňovací žlab a propady byly opraveny. 

Správce provádí častější úklid, výměna sítí v současné době probíhá a dále bylo 

provedeno odfrézování pařezů. 

 

 

 



 sběr odpadků (Veřejná služba) 

Veřejnou službu (VS) vykonávají občané evidovaní na ÚP a řešení dávkami pomoci v 

hmotné nouzi déle než 6 měsíců. Měsíčně odpracují v rámci VS 20 až 30 hodin. Těm co 

VS vykonávají v rozsahu 20 hodin, není dávka snížena, těm co odpracují 30 hodin je 

dávka příspěvku na živobytí navýšena.  

V současné době vykonává v Kadani VS 46 občanů. Nejvíce u technických služeb, v 

Prunéřově a různých organizacích (školy, příspěvkové organizace města, nemocnice 

atd.). 

 

 hřiště na průchodu ke Kauflandu – rozbitá síť – dát pletivo nebo jiný materiál  

V současné době probíhá výměna sítí. 

 

 častěji umisťovat velký kontejner 

Z kapacitních důvodů nelze umisťovat častěji.  

 pochvala – čistota města, zeleň 

Děkujeme. 

 

 parkoviště za gymnáziem  - znova otevřít otázku mezi obyvateli 

Vzhledem k tomu, že SVJ čp. 1530-1531 nesouhlasí s vybudováním sjezdu na 

parkoviště, je realizace odložena na neurčito. 

 

 Rooseveltovy sady – otevřít trasu bez cyklistů, zvlášť trasa pro cyklisty a zvlášť pro 

kočárky 

Uvedené řešení je kompromisem z hlediska požadavků cyklistů i pěších. Je potřeba se 

navzájem tolerovat a chovat se ohleduplně k ostatním.   

 

 Rooseveltovy sady – lavičky s opěradlem 

Z důvodu vandalismu a špatných zkušeností se sedáním na opěradlech se o změně 

neuvažuje. 

 co bude s objekty – Kotva, Hotel Svoboda, Alžbětínský klášter 

Kotva – současný majitel plánuje objet rekonstruovat na bytové jednotky, v současnost 

se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení 

Hotel Svoboda – v současné době se budova převádí na nové majitele, kteří budovu 

rovněž plánují přestavět na bytové jednotky 

Alžbětinský klášter – budova je v majetku Konventu sester alžbětinek v Praze, 

dlouhodobě nevyužívaná a pouze základně udržovaná; využití k ubytování jakéhokoli 

typu (pro seniory, hotel apod.) je omezeno statutem kulturní památky 

 

 1. Máje 1537 – odstraněny lavičky? 

Odstranění bylo projednáno s předsedkyní SVJ. 

 

 



 Stavební firmy – nepracují pracovníci 

 

 častější svoz popelnic na plasty 

Z kapacitních důvodů nelze prozatím navýšit. Lze pouze navýšit počet nádob. Je 

potřebné sešlapávání pet nádob od nápojů.  

 U „Domečku“ na zákazu stání stojící auta 

 Prostor u „Domečku je od června  24 hodin denně monitorován novou kamerou MKDS, 

která byla instalována před bývalým Priorem a strážníci v této lokalitě provádějí 

namátové kontroly. Zjištěná porušení zákona jsou řešena příkazem na místě nebo 

předána  řešení  Přestupkové komisi. Občané také mohou  oznámit podezření ze 

spáchání přestupku, buď osobně některému ze sloužících strážníků,  na služebně MP v 

Chomutovské ulici 1254 nebo telefonicky na dispečink MP prostřednictvím telefonních 

čísel 156, 606 310 014 nebo 474 332 298. 

 Sukova ulice – nedostatečné místo na parkování 

 Parkování v ul. Sukova bylo omezeno na základě žádosti obyvatel v uvedené lokalitě. 

 1. Máje 1528 – chybí odpadkový koš 

Odpadkový koš byl doplněn. 

 

 zapojit děti do úklidu kolem svých škol 

 

 1. Máje 1533 – 1535 – zrušit dětské hřiště a udělat parkoviště 

V současné době není uvažováno o změně. 

 

 1. Máje 1529 -1531 – úzké schody u skluzavky 

Bylo projednáno s maminkami a revizním technikem přímo na místě. 

 u „účka“ vyšlapaná cestička 

Budou kontaktováni předsedové SVJ s možností zrušení sušáků na prádlo a ponechání 

cestičky a další cestu doplnit zatravňovacími dlaždicemi.  

 

 holubi 

Proběhl odchyt v zimním období s počtem lapených holubů 500 ks. Následný odchyt 

bude opět od listopadu. 

 1. Máje 1524 -1528 – opravit chodníček k sušákům 

 Bylo konzultováno na místě s předsedkyní přilehlého panelového domu. Z jednání 

vzešel požadavek na zrušení všech sušáků vč. betonových ploch a zachování či 

vybudování úzké pěšiny (např. zatravňovací dlaždice). Tento návrh musí být ještě 

projednán s ostatními předsedy přilehlých panelových domů. 

 1. Máje 1533 – dětské hřiště oplotit, nepořádek J. 

Situace byla prověřena v terénu a není důvod k oplocování. V případě rozšiřovaní 

parkoviště by se plot musel opět demontovat. 



 

 1. Máje 1534 – chybí odpadkový koš 

Splněno. 

 1. Máje 1534 – na zemi leží velká ulomená větev 

Byla již odstraněna. 

 

 zkrátit zeleň na Průtahu 

Bylo již provedeno. 

 skejtové hřiště – přidat koš  

Na hřišti jsou umístěny 3 odpadkové koše. 

 ubytovna – upravit zeleň 

Vlastník bude vyzván k ošetření zeleně přesahující přes plot na pozemek města. 

 zastávka autobusu u Lidlu – upravit zeleň, nepořádek 

Zeleň byla upravena a nepořádek byl odstraněn a vysán. 

 1.Máje 1534 -1535 – rozšířit popelnicové stání 

U čp. 1535 je nová klec s dostatečnou kapacitou. 

U čp. 1542 se počítá s rozšířením po přenesení přístřešku z Úhošťan. 

 

 Koželužská 1517 – vrátit květinovou výsadbu 

Zatím se nikdo nedostavil z SVJ k projednání. 

 Koželužská ul. – uklízet posekanou trávu 

Správce zeleně byl na tuto problematiku upozorněn. 

 

 Koželužská 1517 – častější vymývání popelnic 

Mytí BIO popelnic již 2x a komunální odpad 1x. 

 Koželužská 1517 zastřešení popelnic (pevná střecha) 

Nelze provádět zastřešení z důvodu požární ochrany. 

 Koželužská ul. - opravit kliky u vrátek na hřiště  

Správce hřiště byl upozorněn a bylo odstraněno. 

 

 Hřiště na průtahu ke Kauflandu – přidat hrací prvek pro děti 7-9let   

Byla provedena kontrola hřiště s návrhem na doplnění 1-2 herních prvků v rámci 

rozpočtu na rok 2019. 

 

 informace ke Komunitní zahrádce 

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

 

 


