
Zápis ze schůzky zástupců OsV Kaňk s vedením Města Kutná Hora

16.9.2020, 15:30 Vlašský dvůr

Přítomní: Ing. Viktora, Mgr. Šnajdr, Mgr. Kloudová, Ing. Kubát, Mgr. Červená

Účelem setkání bylo opětovné projednání možností pojmenování ulic v     městské části Kaňk

O schůzku požádali členové OsV Kaňk. Mgr. Kloudová na úvod shrnula dosavadní informace
o vývoji záměru k pojmenování ulic. Odkázala na jí předané stanovisko k pojmenování ulic ze
dne 17.6.2020 elektronickou cestou  Ing.  Kubátovi.  Toto  stanovisko požadoval  OsV Kaňk
z důvodu zjištění všech legislativních možností k pojmenování ulic. V něm Mgr. Kloudová
cituje převážně Zákon o obcích §28,30,33 a uvádí zákonné povinnosti a dopady na obyvatele
z pohledu občana i právnické osoby. Dále uvedla rozhodnutí OsV stanovené při mimořádném
jednání OsV 15.7.2020, viz. zápis č. 4/2020, kde bylo konstatováno, že administrativní zátěž
pro občany spojená s pojmenováním ulic by byla časově neúměrná a pro starší spoluobčany
bez  pomoci  mnohdy  téměř  neřešitelná.  Z toho  důvodu  členové  OsV  od  oficiálního
pojmenování  ulici  upustili.  Z navrhovaných možností  v případě neoficiálního pojmenování
bylo vedením města schválena jen varianta vytištění map bez cedulí, neboť by to mohlo být
pro neobčany KH zmatečné.

Zástupci OsV Kaňk uvedli, že příprava k pojmenování ulic byla zahájena již před cca deseti
lety,  převážně  pí.  Lengerovou  a  Krepsovou.   Znovu  se  dotázali  na  nutnost  dodržení
patnáctidenní lhůty k výměně dokladů, kterou v telefonickém hovoru potvrdila pí. Šibravová
(Správní oddělení – evidence obyvatel, MÚ KH). Mgr. Kloudová potvrdila nutnost dodržení
blíže  neučené lhůty k výměně s tím,  že  má  za  to,  že  by s vedoucí  Odboru  správního šlo
domluvit prodloužení lhůty v předpokladu cca 2 měsíce.

Dále zástupci OsV Kaňk uvedli, že vzhledem k předchozím nejasnostem ohledně časového
určení  nutnosti  výměny osobních  dokladů,  především občanského průkazu (dále  jen  OP),
zaslali dne 24.8.2020 dopis s žádostí o vyjádření a případně stanovení lhůty pro výměnu  OP
na Ministerstvo vnitra (dále MV), Odbor správních činností. Dne 1.9.2020 obdrželi odpověď
č.j. MV-136111-2/SC-2020, kterou na schůzce předložili.

V odpovědi MV potvrzuje nutnost výměny OP z důvodu nesprávného údaje v adrese místa
trvalého pobytu vlivem pojmenování ulic. Uvádí, že výměna OP je bezplatná. Dále informuje,
že přiměřenou  lhůtu  nutnou  k výměně  OP  stanoví  příslušný  obecní  úřad  obce
s rozšířenou působností. Po uplynutí této lhůty lze zahájit správní řízení o skončení platnosti
OP u  občanů,  kteří  výměnu  OP neprovedli.  U  starších  spoluobčanů  je  možné  domluvit
výměnu OP výjezdem tzv. mobilního pracoviště.

Přítomní se s dokumentem seznámili.  Mgr. Kloudová stanovisko zkonzultovala telefonicky
s pí. Harokovou (vedoucí Správního odboru, MÚ KH), která vysvětlila, že postup uvedený ve
stanovisku MV nevyužívají, neboť by to pro ně také byla administrativní zátěž, protože by
museli jednotlivé držitele OP nejprve obesílat se stanovením lhůty pro výměnu a následně
zahajovat správní řízení. Navrhla tedy jako lepší možnost využít postup jako při pojmenování
ulic  v Malíně,  tedy  by  pouze  vydala  interní  pokyn  pracovnicím  svého  odboru  tak,  aby
s ohledem na zájem města a občanů neukládali při výměně OP občanům z Kaňku sankci
v případě, že si nevymění OP ihned při pojmenování ulice, ale vyčkají na skončení platnosti
OP.  V případě,  že  by však  nebyla  dodržena  lhůta  pro výměnu OP při  skončení  platnosti,



sankce  by  uložena  být  mohla  (nicméně  ne  z důvodu  špatných  informací  o  adrese,  ale  z
důvodu promeškání lhůty k výměně). 

Zástupci OsV Kaňk se stanovenou lhůtou souhlasí, na nejbližší schůzce OsV Kaňk dne
29.9.2020 s tímto návrhem seznámí ostatní členy. Uvedli, že dosažení této dohody bylo jejich
dlouhodobým přáním.
Na základě nově zjištěných skutečností, lze tvrdit, že mezi vedením Města KH a členy OsV
panuje všeobecná shoda v záměru pojmenovat ulice na Kaňku oficiální cestou.

Po projednání a odsouhlasení záměru OsV Kaňk, bude v rámci zápisu záměr projednán na
zasedání Zastupitelstva Města KH.
OsV Kaňk děkuje za uskutečnění jednání a podporu pojmenování ulic na Kaňku.

Zapsala: Mgr. Červená                           

Elektronicky předáno ostatním účastníkům schůzky, odsouhlaseno.


