
Město Kutná Hora
Zápis z 5. zasedání OsV Kaňk v roce 2020

konaného dne  29.9.2020  v 18:00 hod. v „Mozaika“ Kaňk č.p. 243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přítomni: Ing. Max Kubát, Mgr. Jana Červená, Mgr. Radka Krejčí, Jana Benešová
Nepřítomni – omluveni:  Jaroslava Veselá

      -  neomluveni:   0
Hosté:  0
Člen RM, ZM: Mgr. Bc. Vít Šnajdr - místostarosta
Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 „Zápisu“

Program jednání:               
(tvoří přílohu č. 2 „Zápisu“)

1) Jednání zahájil  předseda OsV přivítáním přítomných. Po kontrole účasti  konstatoval,  že jsou
přítomni čtyři členové  a OsV je usnášeníschopný.
2) Jako zapisovatel byl určen ing. Max Kubát, ověřovatelkou zápisu mgr. Jana Červená.
3) Předseda OsV seznámil členy OsV s návrhem programu jednání. Program jednání byl doplněn o
připomínky přítomných členů a schválen  všemi přítomnými členy OsV.
4) Podněty na projednání v RM, ZM
4.1. - 4.4.) Tyto podněty na projednání v RM, ZM požadované v zápise z 29.6.2020 již ztratily své
opodstatnění (viz program jednání).
4.5.  OsV jednohlasně navrhuje ZM jmenování  pí.  Dany Novotné,  Kaňk č.p.  360 členkou OsV
Kaňk.

5) Podněty s žádostí o řešení odbory MěÚ
5.1.Cyklostezka Kaňk – Sedlec, majetkové vypořádání pozemků
-  jaký  je  aktuální  stav  majetkového  vypořádání  pozemků  dotčených  stavbou  cyklostezky
(bezúplatný převod městu) – viz předchozí zápisy
-  jaký  je  aktuální  stav  vlastnického  dořešení  pozemků  II.  etapy  cyklostezky  (uzavření  kupní
smlouvy mezi SK a p. Schwarzenbergem) – viz předchozí zápisy 
Dle odpovědi ing. Maternové, vedoucí odboru správy majetku ze 7.7.2020 nebyl k uvedenému datu
KSÚS vyřešen ani bezúplatný převod městu, ani nedošlo k uzavření kupní smlouvy. OsV prosí o
aktualizaci uvedeného sdělení. 

5.2. Budova bývalé radnice – rekonstrukce přízemí
OsV žádá opakovaně o informaci, jestli se tímto záměrem odbor investic zabývá - do jednání OsV
dne 29.9.2020 bez odpovědi

5.3. Okružní křižovatka Skalka – zahájení přestavby, činnost Města
OsV žádá o aktuální informace týkající se termínu zahájení přestavby, dořešení vlastnických vztahů,
zvýšení dohledu DI PČR atd.

5.4. Oprava povrchu čtyř vybraných komunikací
V souladu  se  závěry  jednání  zástupců  OsV na  MěÚ  dne  15.6.2020  prosíme  p.  ing.  Janála  o
informace:
- zda bude v letošním roce provedena oprava povrchů položením „panelů“ komunikací „K sadu“ a
„Pod Pašinkou“ (po ukončení položení vodovodního řadu společností VHS s termínem do 30.9.)
- zda bude v letošním roce provedena oprava povrchů komunikací „Pod Sukovem“, „Za poštou“ a
„U lípy“ spočívající ve vyrovnání povrchů a položením vrstvy 5 cm živičné směsi. 
Dle informací, které má OsV k dispozici, byly komunikace zaměřeny a požadované práce naceněny,
resp. byla dána cenová nabídka. TS provádí přecenění cenové nabídky poslední ulice, předpoklad
zahájení prací je konec října 2020.



 5.5. Přívalové deště (stávající dešťová kanalizace, zaplavování nemovitostí, poškozování povrchů
cest
1) Údržba odvodňovacího žlabu mezi č.p. 256 a č.p.1, vyčištění kanalizační dešťové vpusti mezi
č.p.9 a č.p.256 a vytékání vody z plastové trubky u komunikace při větších deštích. 
Uvedená údržba se osvědčila i při silnějším dešti. Při přívalovém dešti 14.8.2020 odvodňovací žlab
nestačil svou kapacitou, došlo k zaplavení dvora č.p. 256 do výšky cca 20 cm a k propadu starého
důlního díla u hranice s pozemkem č.p. 1. Jedná se o důlní dílo ID 16385 zjištěné v r. 2006, správce
DIAMO st. p. O vzniklé situaci byl okamžitě informován p. Vepřek (OI TO MěÚ), který se dostavil
na  místo  a  následně  informoval  dr.  Šanderovou  z  ČGS  na  provedení  dokumentace  propadu.
Vzhledem k tomu, že staré důlní dílo má svého správce, neřešila propad BZS, která byla rovněž
okamžitě  informována.  Harmonogram  sanace  uvedeného  starého  důlního  díla  byl  domluven
majitelem nemovitosti se s.p. Diamo.
2) Ulice „Ke hřišti“  (k č.p.  345 a č.p. 75) – uvedeného dne došlo ke značnému vymletí  jejího
povrchu. Jedná se o stále se opakující situaci, kdy po každém větším dešti povrch opraví TS a stav
vydrží pouze do dalšího většího deště. Do této ulice vtékají dešťové vody z ulice „Plimelská“ (od
č.p. 10 k č.p. 153), z ulice „Šmitenská“ (od č.p. 48 k č.p. 212) a z ulice „Staročeská“ (od č.p. 171 k
č.p.  73)  přes  „Kaňkovský  plácek“.  Protože  odvodňovací  žlab  v  ulici  „Ke  hřišti“  nestačí  vodu
odvádět,  vtéká  i  do  ulice  „Rabštejn“.  Tím došlo  za  uplynulé  roky ke  zvednutí  povrchu  ulice
naplaveninami a voda při dešti zaplavuje pozemky nemovitostí č.p. 169 a č.p. 76.
OsV si  je  vědom,  že  se  jedná  o  dlouhodobý  problém,  který  není  možno  bez  kompletní
rekonstrukce ulic vč. dostatečné dešťové kanalizace vyřešit. Přesto žádáme o alespoň nouzové
řešení,  které  ochrání  majitele  ohrožených  nemovitostí.  OsV nabízí  součinnost  při  hledání
řešení. 

5.6. Kruhový objezd u Pašinky – osázení
Byly provedeny dva postřiky herbicidem. Další práce dle názoru OsV nebyly provedeny. 
K uvedenému tématu sepsal svůj názor ing. Kubát, který dne 25.9. odeslal k vyjádření a diskuzi p.
Bc.  Šestákovi  (OI  TO),  členům  OsV a  p.  Mgr.  Bc.  Šnajdrovi.  Z  diskuze  vyplynul  závěr,  že
jednoduchý a tím i  cenově příznivý výsadbový plán (pás levandulí  umístěný v kruhu mezi dva
travnaté pásy) upřesněný na jednání OsV vypracuje a zašle mgr. Červená p. mgr. Šnajdrovi a bc.
Šestákovi  –  provedeno  30.9.2020,  do  4.10.2020  bez  reakce  p.  bc.  Šestáka.  Do  dalších  prací
vedoucích k osázení (úprava povrchu, zajištění nákupu rostlin, vlastní výsadba, následná údržba
atd.) již nebude OsV aktivně zasahovat a ponechává je na pracovnících MěÚ.

5.7. Aktualizace počtu obyvatel Kaňku
OsV žádá Oddělení evidence obyvatel o sdělení počtu trvale hlášených obyvatel na Kaňku, z toho
počet starších 18 let  k 31.8.2020.

5.8. Chodník z ulice Nad vinicí k silnici Kaňk – Sedlec (podnět od obyvatel ulice Nad vinicí)
OsV žádá o prověření možnosti realizace zpevněného chodníku vedoucího z ulice Nad vinicí na
chodník u silnice III. tř. Kaňk – Sedlec.
V současné době se jedná o nezpevněnou, trávou zarostlou proluku mezi zahradami začínající cca u
č.p. 349 v ulici Nad vinicí  a ústící na chodník u č.p. 227 u silnice Kaňk – Sedlec. Tato proluka je
využívána jak dospělými obyvateli ulice Nad vinicí, tak dětmi především jako komunikace při chůzi
k autobusové zastávce, příp. na další místa v této části Kaňku. Odhadovaná délka chodníku cca 60 –
70 m.
Žádáme o sdělení, zda je možno tuto akci zařadit do plánu prací na rok 2021.

5.9. Vývěsní skříňka
Vzhledem k tomu, že OsV Kaňk nemá vlastní vývěsní skříňku, prosíme o prověření možnosti
- využívat vývěsní skříňky města u zastávek autobusu u Pašinky a u kostela v době, kdy je město
nebude využívat ke sdělení aktuálních informací o Analýze rizik.



- umístění větší vývěsní skříňky na oplocení u Mozaiky, Kaňk č.p. 243
- umístění vývěsní skříňky na vhodný pozemek města (v součinnosti s OsV)

5.10. Pojmenování ulic
Na základě vyjádření MV z 1.9.2020 a jednání zástupců OsV s vedením města dne 16.9.2020 na
kterém byla  v  případě  oficiálního  pojmenování  ulic  na  Kaňku  dojednána  lhůta  výměny  OP s
ukončením jeho platnosti, preferují všichni členové OsV oficiální pojmenování ulic. V následujícím
období zahájí členové OsV informační kampaň, ve které budou obyvatelé Kaňku s tímto záměrem
seznámeni  vč.  bližších  informací  o  jménech  ulic.  Po  jejím ukončení,  jehož  termín  není  zatím
předem určen, bude město požádáno o zahájení realizace pojmenování ulic.

Termín příštího jednání OsV: 3.11.2020 v 18:00 hod., Mozaika, Kaňk č.p. 243

Tato část jednání OsV byla ukončena v 18:50 hodin.         Zapsal:   Ing. Max Kubát

Předseda OsV:   Ing. Max Kubát Ověřovatel: Mgr. Jana Červená

Následoval bod 6) programu týkající se diskuze nad informacemi a odpověďmi odborů MěÚ na
podněty OsV určený především jako informace pro členy OsV a obyvatele Kaňku.
6) Informace a odpovědi odborů MěÚ na podněty OsV
6.1. Úsekové měření rychlosti na Kaňku
- usnesení č. 490/20 ke smlouvě na administraci veřejné zakázky – radary: RM schvaluje uzavření
smlouvy na realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení se
společností OTIDEAavz s.r.o. se sídlem Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 za cenu 48.500,- Kč
(bez DPH).
Zodpovídá: ing. J. Janál Termín 31.7.2020
Dle  důvodové  zprávy  musí  TO  pro  další  pronájem  tohoto  zařízení  nejdříve  zajistit  provedení
transparentní  veřejné  zakázky  formou  zjednodušeného  podlimitního  řízení  a  poté  s  vybranou
společností  uzavřít  nájemní smlouvu.  Na realizaci provedení  veřejné zakázky bylo nutno vybrat
společnost, která má s podobnými zakázkami velké zkušenosti nebo je v oblasti veřejných zakázek
tou skutečně profesionální společností. 
I když nebylo ze strany města oficiálně potvrzeno, že třetí úsekové měření bude zřízeno na Kaňku,
lze z ohlasů v mediích usuzovat, že tomu tak skutečně bude (viz Kutnohorské listy září 2020, str. 5,
Z jednání Rady města...)

6.2. Únik odpadních vod z čerpací stanice u kostela
Dne 20.11.2019 se konalo místní šetření, z něhož vyplynula kontrola 147 č.p. V silách stavebního
úřadu  není  možno  všechny  tyto  nemovitosti  fyzicky  zkontrolovat  a  s  VHS  dojednalo  město
provedení kouřové zkoušky.
Kouřová  zkouška  byla  provedena  8.9.2020.  Realizační  firma  vypracuje  o  zkoušce  zprávu  vč.
zjištěných skutečností a fotodokumentace, kterou předá objednateli (VHS). 
Dle informace VHS z 29.9.2020 byla zpráva vypracována ve 2 vyhotoveních. Jedno z nich bylo
zasláno p. starostovi, který předal zprávu stavebnímu úřadu k dalšímu řešení. Majitelé nemovitostí,
kteří  mají  děšťové  svody  neoprávněně  napojené  na  splaškovou  kanalizaci,  budou  vyzváni  k
nápravě. 

6.3. Pojmenování ulic na Kaňku
Dlouhodobý problém, jehož vyřešení by usnadnilo orientaci při komunikaci občanů a organizací s
orgány a organizacemi státní a městské správy vč. složek integrovaného záchranného sytému – viz
zápis z jednání OsV ze 14.10.2019 a následujíci.
Požadované stanovisko k pojmenování ulic na Kaňku bylo zasláno Mgr. Kloudovou 17.6.2020.



Stanovisko bylo  projednáno členy  OsV a  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 tohoto důvodu OsV od oficiálního pojmenování ulic na
Kaňku zatím upouští. S povinnostmi spojenými s pojmenováním ulic byli v rámci možností
obyvatelé seznámeni. 
Možnostmi,  jak seznámit  obyvatele  Kaňku s  navrhovanými názvy ulic  se  zabývalo mimořádné
jednání OsV dne 15.7.2020 (viz zveřejněný zápis). 
Jednalo se o tyto varianty:
1) Tisk mapy Kaňku s názvy ulic v legendě (formát A3 nebo A2) a její distribuce obyvatelům.
2) Informační cedule s názvem ulice, které by byly připevněny na nemovitostech v příslušných
ulicích.
Po telefonické konzultaci s p. Vepřkem (OI TO MěÚ) oslovila mgr. Červená Stavební odbor MěÚ s
žádostí o spolupráci, především při kontrole hranic ulic a jejich návazností. Stavební odbor a Odbor
evidence  obyvatel  MěÚ  neoficiální  označení  ulic  nedoporučují.  Především v  řešení  krizových
situací  (výjezd  hasičů,  policie  nebo  zdravotnické  služby)  by  mohlo  docházet  ke  zmatečným
situacím , kdy by obyvatelé název ulice uváděli. Název však nebude zapsán s systému GPS a došlo
by k prodloužení času dojezdu. 
Protože veškeré administrativní úkony jsou odvislé od vydání nového OP, bylo písemně 24.8.2020
osloveno  Ministerstvo  vnitra  (MV)  se  žádostí  o  prodloužení  lhůty  k  výměně  OP  z  důvodu
pojmenování ulic. Jedná se o obdobu situace v Malíně před cca 10 lety, kdy občané měnili OP
postupně při ukončení platnosti a následně postupovali i s ostatními institucemi. 
Písemná odpověď z MV s datem 1.9.2020 byla OsV doručena a následně byl p. starosta požádán o
osobní, již dříve přislíbené jednání. Termín jednání byl domluven na 16.9.2020.
Tohoto jednání se za OsV zúčastnila Mgr. Červená a ing. Kubát, za MěÚ p. starosta ing. Viktora, p.
místostarosta Mgr. Bc. Šnajdr a Mgr. Kloudová.
Na základě vyjádření MV z 1.9.2020 a jednání zástupců OsV s vedením města dne 16.9.2020 na
kterém byla  v  případě  oficiálního  pojmenování  ulic  na  Kaňku  dojednána  lhůta  výměny  OP s
ukončením jeho platnosti, preferují všichni členové OsV oficiální pojmenování ulic. V následujícím
období zahájí členové OsV informační kampaň, ve které budou obyvatelé Kaňku s tímto záměrem
seznámeni  vč.  bližších  informací  o  jménech  ulic.  Po  jejím ukončení,  jehož  termín  není  zatím
předem určen, bude město požádáno o zahájení realizace pojmenování ulic.
Celý zápis z jednání bude zveřejněn po odsouhlasení všemi účastníky.

6.4.  Vyjádření k petici  poř.  č. P/03/2019 „Rekonstrukce komunikací a chodníků na Kaňku“ zn.
KH/090896/2019A4/AUD z 3.10.2019
Vyjádření  k  petici  v  bodech  týkajících  se  zpracování  dokumentace  a  dopravního  řešení  bylo
požadováno v zápise z jednání OsV konaného dne 28.1.2020, část 2 zápisu „Připomínky, dotazy,
návrhy k projednání RM,ZM“.
Na tento podnět dostal OsV Kaňk odpověď na jednání zástupců OsV Kaňk dne 15.6.2020 s ing.
Viktorou a ing. Janálem:
1) K dokončení rekonstrukce všech komunikací ve spodní části Kaňku je nutná, kromě existujícího
platného stavebního povolení, prováděcí dokumentace stavby. Zhotovení prováděcí dokumentace
stavby není dosud hotové, důvodem je nedostatek projekčních kapacit. Zájem na dokončení však
stále trvá.
Usnesením  RM  č.  479/20  z  15.7.2020  RM  schvaluje  dokončení  projektových  prací  na
rekonstrukci komunikací pod kostelem vypracováním projektové dokumentace pro provedení
stavby na nedokončené úseky.
Dle důvodové zprávy byla celá část komunikací na Kaňku v části  pod kostelem zpracována ve
stupni DSP. Část komunikací je hotová a pokud bude město chtít tento úsek stavebně dokončit, je
utné mít pro budoucí VŘ připravené dokumentace pro provedení stavby.
2) Ing. Janál navrhl přípravu materiálu do RM k přípravě usnesení RM na zadání úkolu k provedení
zadávacího řízení k projektové dokumentaci na „páteřní cestu“, tj. od kruhového objezdu ke kostelu



sv. Vavřince s napojením na nově zrekonstruované komunikace včetně inženýrských sítí a svodu
dešťové kanalizace.  Dále uvádí, že si je dlouhodobého dluhu Města vůči kvalitě komunikací na
Kaňku vědom a považuje opravu dané komunikace za prioritní. Navrhuje zadání studie této páteřní
komunikace.
Usnesením RM č. 479/20 z 15.7.2020 RM schvaluje zahájení přípravných prací na projektu
páteřní komunikace pro průjezd Kaňkem od kruhového objezdu na Pašince, ulicí Ke Gruntě,
ulicí Vavřineckou s napojením na již rekonstruované komunikace pod kostelem sv. Vavřince.
Tímto  usnesením  RM  rovněž  ukládá  Odboru  investic  zajistit  ve  spolupráci  se  správci
inženýrských sítí informace o plánovaných rekonstrukcích  a zadat VŘ na vypracování studie
a následné DSP na uvedenou komuikaci.
Zodpovídá: Ing. J. Janál Termín: 31.12.2020
Dle  důvodové  zprávy  je  třeba  nejdříve  získat  informace  od  správců  inženýrských  sítí  o  jejich
záměrech v nejbližších letech. Tyto se musí zařadit do informací pro zpracovatele studie, která bude
řešit nejdříve návaznosti jednotlivých rekonstrukcí a následně technické řešení z hlediska dopravy,
šířky komunikací, dopravního značení tak, aby mohla být studie předána veřejnosti k posouzení a
diskuzi.  Po  uzavření  připomínek  nastane  fáze  zpracování  DSP  (dokumentace  pro  stavební
povolení).
Na hustě obydleném Kaňku lze předpokládat mnoho kolizních míst  sítí,  kanalizace,  dopravních
předpisů a projednávání výjimek z norem.

6.5. Kamionová doprava
1) Pravidelně jsou vyhodnocovány průjezdy vozidel přes Kaňk. Za období 1-8/2020 přejelo přes
Kaňk obousměrně celkem 1 397 718 vozidel (průměrně 6 688/den), z toho nákladních a souprav
97 713 vozidel (průměrně 468/den). V srpnu přejelo přes Kaňk obousměrně celkem 204 113 vozidel
(6  584/den),  z  toho nákladních  a  souprav  12 709 vozidel  (410/den).  Přehled  je  k  dispozici  na
stránkách „kankinfo“, a „Mozaiky“, zájemcům bude zaslán elektronicky.
2)  Vzhledem  k  dalším  podnětům  a  zjištěním  prověří  OsV  další  zákonné  možnosti  omezení
kamionové dopravy přes Kaňk.

6.6. Stavba na pozemku p.č. 257/2, k.ú. Kaňk
Krajský  úřad  odvolání  vlastníka  rozhodnutí  o  nařízení  odstranění  stavby  potvrdil.  Termín  byl
stanoven nejpozději do 26.4.2020. Dne 5.5.2020 provedla paní Čecháková kontrolní prohlídku a
pořídila fotodokumentaci. Protože majitel  stavbu neodstranil,  předala paní Čecháková 27.5.2020
spis právníkovi interního auditu MěÚ k provedení výkonu rozhodnutí.  Vzhledem k jeho možné
podjatosti byl spis předán exekuční kanceláři, která již zahájila exekuční řízení.
K dnešnímu dni není stavba odstraněna, není však obydlena.

6.7 Krádeže na hřbitově
O krádeži byl informován p. Josef Kraus, vedoucí správy hřbitovů. Dle jeho vyjádření se jedná o
těžko řešitelný problém, chytit viníka je velmi obtížné. P. Kraus požádal Městskou policii o zvýšení
dohledu.
Hledáme někoho, kdo by vždy večer hřbitov zamkl a ráno odemkl. Je to řehole, ráno na čas, večer
na čas...... odměna bohužel minimální.
Prosíme  obyvatele,  aby  při  návštěvě  hřbitova  věnovali  zvýšenou  pozornost  stavu  hrobů  a
přítomnosti neznámých osob.

6.8. Zúžení profilů cest z důvodu prorůstání keřů ze zahrad
V některých částech Kaňku dochází ke zúžení profilů cest z důvodu prorůstání keřů ze zahrad a tím
ke znepříjemňování situace řidičům už v tak úzkých ulicích s mnohdy nekvalitním povrchem.  
Prosíme obyvatele o prověření situace u vlastních zahrad a v případě potřeby o zjednání nápravy. 
Za pochopení a spolupráci OsV děkuje.



6.9. Sanace odvalu dolu Šafary
RM na zasedání 26.8.2020 přijala usnesení č. 607/20, kterým
a) schvaluje  výsledek zadávacího výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Sanace  odvalu  dolu  Šafary  v  k.ú.  Kaňk“.  Nejvýhodnější  nabídka  je  od  společnosti
EKOSTARMONT s.r.o.
b)  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  realizaci  uvedené  zakázky  s  dodavatelem
EKOSTARMONT s.r.o. se sídlem Libušina 383/10, 284 01 Kutná Hora za celkovou cenu 
4 177.535,59 Kč vč. DPH. 
Zodpovídá: Ing. J. Janál Termín do 30.9.2020

6.10. Akce „Ukliďme Česko“
OsV  se  připojil  do  celorepublikové  akce  na  základě  žádosti  pí.  Hladíkové  (TO  MěÚ  KH).
Obyvatelé Kaňku byli k zapojení vyzváni prostřednictvím tištěného měsíčníku Kutnohorské listy
(září 2020, str.6), na FB OsV Kaňk, prostřednictvím vylepených letáků na frekventovaných místech
po Kaňku. Do akce se zapojilo 5 osob (ing. Kubát a mgr. Červená s dcerou Adélkou za OsV, dále
paní Semerádová s dcerou Nelinkou). Především rodině Semerádových děkujeme za zapojení. 
Odvoz odpadu zajistili TS. OsV děkuje všem za spolupráci.
Další úklidovou akci s vyhlášením brigády plánuje OsV v jarních měsících.

6.11. Vzpomínkové setkání v Den válečných veteránů
„Vzpomínejte a nezapomínejte“
Zveme všechny občany na krátké vzpomínkové setkání u pomníku padlých před bývalou radnicí
dne 11.11.2020 v 17:00 hod. 
V Den válečných veteránů zapálíme svíčky a položíme květiny jako vzpomínku, uctění památky a
poděkování všem, kteří položili své životy za svobodu budoucích generací.

Zapsal: Ing. Max Kubát Datum: 1.10.2020


