Setkání s obyvateli sídliště A
•

Zveřejňovat informace pro veřejnost jako je například vydání zákazu rozdělávání
ohně do Kadaňských novin (a zrušení tohoto zákazu)
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.

•

Nový kruhový objezd ul.Jungmannova a Klášterecká – řidiči nevytočí objezd a naráží
do baliset
Kruhový objezd je navržen a vybudován dle platných technických norem, schválen DI
PČR. Je navržen i s ohledem na provoz autobusů TD Bus a.s. a TS Kadaň.

•

Vystavět ve Smetanových sadech posilovací relaxační hřiště pro seniory
Hřiště bylo již postaveno.

•

Cestou ke hřbitovu (za viaduktem) je příliš prudký kopec – vybudování pozvolných
schodů
V současné době probíhá výběr zhotovitele a realizace proběhne v letních měsících
2019.

•

Ul. Mánesova a Fibichova - zda by nebylo vhodné udělat přechod
Intenzita provozu v uvedené oblasti není velká, vytvořením přechodu pro chodce dojde
k úbytku parkovacích míst.

•

Ul. Jungmannova – jsou zde místa pro přecházení a není namalován přechod
Místa pro přecházení se již nevyznačují standardním značením jako přechod pro
chodce. Toto místo umožňuje chodci komunikaci přejít, nemá na něm však stejná práva
jako na přechodu pro chodce. V uvedené ulici je počet přechodů dostatečný a to i dle
vyjádření DI PČR.

•

Za K-centrem je příliš ostrá zatáčka (ul.Klášterecká a Budovatelů)
Připravuje se projektová dokumentace a po vydání stavebního povolení bude akce
zařazena do investic na rok 2020.

•

Chytání dešťové vody, aby neodcházela do kanalizace
V současné době má město zpracovanou kompletně projektovou dokumentaci na
realizaci chytání dešťové vody střechy na 3. ZŠ. Byla získána dotace. Realizace

proběhne v letech 2019-2020. Město připravuje projektovou dokumentaci na využití
dešťové vody ze střechy sportovní haly, zimní stadionu a z tribuny na fotbalovém hřišti.
Dále má město vypracovanou projektovou dokumentaci na obnovu a opravu požárních
nádrží v Úhošťanech a v Kadaňské Jeseni pro zachytávání vody z krajiny.

•

Bezdomovci a psi – nepořádek v historickém centru u Mikulovické brány, Studentské
nám. a Löschnerovo nám.
V historickém centru, na Studentském i Löschnerově náměstí jsou kontroly prováděny
několikrát denně. Osoby bez domova jsou opakovaně vyzývány, aby se chovaly slušně
a v mezích zákona. Zjištěná porušení zákona nebo Obecně závazných vyhlášek jsou
řešena příkazem na místě, případně předána Přestupkové komisi. Bohužel, samotný
fakt, že se tyto osoby zdržují na náměstích nebo v parcích není postižitelný. Trestány
mohou být pouze přidružené přestupky, jako je znečišťování veřejného prostranství,
veřejné pohoršení a další.
Od února 2019 platí Obecně závazná vyhláška města zakazující požívání alkoholických
nápojů na vybraných veřejných prostranstvích (patří tam mimo jiné Löschnerovo nám.
a Studentské nám.).
Preventivní terénní práci provádí terénní sociální pracovníci města a neziskových
organizací. Od ledna 2021 by měla být otevřena Noclehárna a Denní centrum pro
osoby bez přístřeší v Prunéřově.

•

Bezdomovci vybírají popelnice – zanechají nepořádek, vyházené věci
Popelnicová stání a jejich okolí je pravidelně kontrolováno, přistižené osoby po sobě
uklízejí. Pokud se občané setkají v jakýmkoliv závadovým jednáním těchto osob,
mohou tuto skutečnost Městské policii oznámit na telefonních číslech 474332298,
606310014 nebo 156, případně Policii ČR na lince 158.

•

Budovatelů 1443 -1444 – vzniklé místo na parkování má tři různé povrchy – jednotně
upravit
Uvedené místo vzniklo po odstranění kontejnerového stání a není „oficiálně“ určeno
k parkování.

•

Jaké jsou návrhy na oživení Mírového náměstí?
Na Mírovém i dvou dalších náměstích v historickém centru města se koná stále větší
počet kulturních i sportovních akcí. Náměstí se v etapách obnovuje, po pěší zóně a
chodnících bude rekonstruována i plocha náměstí s valounovou dlažbu, v současné
době se ve spolupráci s památkáři připravuje návrh. Nicméně samotný každodenní
život samozřejmě přivádějí na náměstí živnostníci, kteří jsou v této lokalitě ochotni
provozovat své obchůdky a podniky. Od 1.1.2019 běží dotační titul pro malé
podnikatele v MPK, který pomáhá se vstupní investicí pro nové inovativní podnikání.
Těm se město snaží pomáhat jak zvelebováním prostředí tak např. levnějšími zábory,
nabídkou reklamních stojanů do výpůjčky nebo systémem parkování pro klienty a
zákazníky na omezenou dobu zdarma. Pro stávající i nové živnostníky se pobídka

formou dotace na zařízení pro inovativní projekty, aby se nabídka pro občany rozšířila.
Oživení historického centra ale může pomoci každý z nás tím, že do něj zajde a u
místních živnostníků si něco pořídí. Na tom totiž stojí jejich přežití a když přijdete, bude
to vzpruha nejen pro ně, ale i pro ty, kteří hledají místo pro své podnikání a centrum,
kam nechodí potenciální zákazníci, je samozřejmě neosloví.
•

Nedodržování nočního klidu Bugs club a restaurace Pohoda
V okolí Bugs clubu a Pohody jsou prováděny opakované kontroly, o pátcích a sobotách
jsou kontroly častější. Na danou lokalitu dohlíží rovněž kamera MKDS. Pokud noční klid
ruší například opilci na ulici jsou strážníky řešeni příkazem na místě nebo je jejich
prohřešek předán k projednání Přestupkové komisi. Zjištěné a prokázané případy
rušení nočního klidu v uvedených provozovnách řeší Městská policie ve spolupráci se
Živnostenským úřadem.

•

Nějaká možnost na rozšíření parkovacích míst na Rafandě? – např. ul. Školní u
výjezdu hasičů – podélné parkování nahradit příčným
Uvedené místo se nachází v blízkosti starého hřbitova, rozšířením plochy na kolmé
stání by došlo k zásahu do hřbitova. Možnosti parkování jsou na nedalekém
autobusovém nádraží.

•

Löschnerovo nám. – vypínat fontánku na noc a zapínat ji až později ráno
Provoz fontánky na náměstí je v současné době nastaven tak, aby nedocházelo k rušení
nočního klidu. Zapínání probíhá od 7-11 hod., pak následuje přestávka a opět 11.45 –
15.45 hod. a znovu následuje přestávka a poté od 16.00 – 21.30 hod.

•

Löschnerovo nám – mládež jezdí v nočních hodinách na skateboardech
Na Löschnerově náměstí je umístěna kamera MKDS. Pohyb mládeže se skateboardy
Městská policie prověří a zvýší se počet kontrol v uvedené lokalitě. Pokud bude na
náměstí docházet k jakýmkoliv přestupkům, porušení zákona či OZV mohou občané
tuto skutečnost Městské policii oznámit na telefonních číslech 474 332 298, 606 310
014 nebo 156.

•

Komenského 1180-1182 – zabránění průjezdu aut po chodníku (je zde značka zákazu
vjezdu)
Osazena mechanická zábrana - sklopka. Byly přidány kameny po okrajích, aby auta
nejezdila po trávě mimo sklopku.

•

Komenského 1180-1182 – odstranění lavičky ve vnitrobloku
Lavička byla v minulosti na žádost SVJ odstraněna z důvodu hluku vysedávajících
skupinek lidí a rušení nočního klidu.

•

Domeček ve Smetanových sadech u kruhového objezdu ul. J.Švermy a Jungmannova
– jaké jsou s ním plány?
Majitel před třemi lety deklaroval, že objekt nemá v úmyslu prodávat a cenu, u níž by
o tom přemýšlel, navrhnul více než trojnásobnou k znaleckému odhadu, kterou si
město jako správce veřejných peněz nemůže ze zákona dovolit zaplatit. Po opětovné

výzvě jsme dostali další nabídku od vlastníka, která stále výrazně převyšuje cenu v čase
a místě obvyklou, za níž by město mohlo objekt odkoupit. Majitel o snížení zatím jednat
nechce.
Na základě výzvy stavebního úřadu provedl vlastník na objektu v říjnu 2018 udržovací
práce (doplnění okapových žlabů, odstranění uvolněných fasádních obkladů, zajištění
rozvodné skříně na fasádě objektu včetně zajištění kabelů). V současné době (po
provedené údržbě) objekt nemůže ohrozit kolemjdoucí.
•

Majitelé velkých psů neuklízí po svých psech
Všichni majitelé psů, bez ohledu na velikost plemene, jsou povinni po svých mazlíčcích
uklízet exkrementy. Sáčky k tomu určené jsou k dispozici např. na Infocentru MěÚ. Na
venčící majitele dle možností dohlížejí Asistentky prevence kriminality i hlídky MP a
strážníci řeší každý přestupek, který se jim podaří prokázat, hlídat však každého
pejskaře zvlášť není v personálních možnostech MP Kadaň. Stejně jako u ostatních
přestupků reagujeme na telefonická oznámení občanů na číslech 474 332 298,
606 310 014 a 156.

•

Ul. Dvořákova pod Domovem pro osoby se zdrav. postižením – ostříhat zeleň
zasahující do chodníku
Bylo provedeno.

•

Zajíždění autobusu MHD za most Rokelská ul. – jsou zde zahrádky
V uvedené lokalitě není vhodné místo pro vytvoření zastávky, v blízkosti se nacházejí
serpentiny – z bezpečnostního hlediska nevyhovující.

•

Zkrátit zeleň na průtahu u všech přechodů
Úprava zeleně byla provedena v zimním období 2019.

•

Ve vnitrobloku Budovatelů 1154 vybudovat novou fontánu
Fontána byla součástí návrhu řešení vnitrobloku na sídl. A, a je nutné vnitroblok řešit
jako celek. Při jednáních se zástupci SVJ nebyla dosažena shoda a tak bylo řešení
vnitrobloku odloženo do doby, než se SVJ shodnou na podobě vnitrobloku.

