Město Kutná Hora
Zápis ze 4. (mimořádného) zasedání OsV Kaňk v roce 2020
konaného dne 15.7.2020 v 18:00 hod. v „Mozaika“ Kaňk č.p. 243
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. Max Kubát, Mgr. Jana Červená, Jaroslava Veselá, Mgr. Radka Krejčí
Nepřítomni – omluveni: Jana Benešová
- neomluveni: 0
Hosté: 0
Člen RM, ZM: 0
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. Na programu jednání byl jediný
bod – neoficiální názvy ulic na Kaňku a možnosti seznámení obyvatel s těmito názvy. Program byl
schválen všemi přítomnými členy OsV.
4) Pojmenování ulic - možnosti seznámení obyvatel s názvy jednotlivých ulic
O pojmenování ulic na Kaňku se OsV snaží opakovaně více jak 10 let. Názvy ulic byly vybrány,
konzultovány s obyvateli, upravovány dle jejich připomínek. OsV se dlouhodobě i ve spolupráci s
MěÚ snažil zjistit, jaké dopady by pojmenování ulic na Kaňku mělo na obyvatele.
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. Jedná se o výměnu všech osobních dokladů, ohlášení
změny na pojišťovny, peněžní ústavy atd. Značné komplikace by se týkaly organizací a
OSVČ. Z tohoto důvodu OsV od oficiálního pojmenování ulic na Kaňku upouští S
povinnostmi spojenými s pojmenováním ulic jsou obyvatelé seznámeni prostřednictvím
stránek „Mozaiky“ a „kankinfo“.
OsV hledá možnost, jak seznámit obyvatele s navrhovanými názvy ulic. O prověření možnosti tisku
mapy Kaňku s názvy ulic a její distribucí obyvatelům byla požádána mgr. Červená.
Především je nutno zdůraznit, že názvy ulic nejsou oficiální. Mohou být používány pouze
interně, např. při kontaktu s některými odbory MěÚ, které mají mapu Kaňku s názvy ulic k
dispozici. Odpadlo by složité vysvětlování, o jakou část Kaňku se jedná. Dále mohou sloužit
pro snažší orientaci návštěvníků Kaňku.
Mgr. Červená seznámila přítomné členy OsV s jednotlivými variantami seznámení obyvatel s
neoficiálními názvy ulic.
1) Tisk mapy Kaňku s názvy ulic v legendě. Názvy ulic nelze vepsat do zobrazení ulice, k tomu je
nutná spolupráce s Katastrálním úřadem spočívající v předání elektronické katastrální mapy s čísly
popisnými.
Tisk map byl poptáván u firmy Lepor s.r.o. a u Reklamní agentury Česal, která nabídku odmítla s
tím, že se věnují především velkoformátovému tisku. Cenová nabídky firmy Lepor s.r.o. tvoří
přílohu tohoto zápisu.
Tisk map byl nabídnut ve dvou variantách:
- formát A3, ohyb na formát A4, plnobarevný oboustranný tisk 4/4
Cena vč. DPH při tisku 500 ks
4.815,80 Kč
Grafická a předtisková příprava map (orientační cena vč. DPH) 3.146,- Kč
Celkem formát A3
7.961,80 Kč
- formát A2, ohyb na formát A4 do kříže, plnobarevný oboustranný tisk 4/4
Cena vč. DPH při tisku 500 ks
7.260,- Kč

Grafická a předtisková příprava map (orientační cena vč. DPH) 3.146,- Kč
Celkem formát A2
10.406,- Kč
Ve výše uvedených cenách není zahrnuta cena za distribuci, která není příliš vysoká.
Ceny za grafické práce jsou v nabídce uvedeny orientačně. Tyto práce jsou účtovány dle skutečně
odvedené práce v hodinové sazbě 650,- Kč/hod. bez DPH (786,50 Kč/hod. vč. DPH).
Dle vyjádření grafika f. Lepor by byl nutný formát A2. Při formátu A3 varuje před
nečitelností i přes umístění názvů ulic do legendy.
Výhody map
- jednorázová akce, každá domácnost by dostala svůj výtisk
- každý by se mohl pohodlně z domova podívat na název kterékoliv ulice na Kaňku
Nevýhody map
- malé písmo, hůř čitelné zejména pro starší spoluobčany. To platí i pro manipulaci s mapou.
- mapa může u mnohých skončit zapomenutá „v šuplíku“.
- pracovat s ní budou jen ti, které název ulic skutečně zajímá
2) Výroba informačních cedulí s názvem ulice, které by byly připevněny na nemovitostech v
příslušných ulicích
Protože se jedná o neoficiální názvy ulic, nemůže být k umistění tabulky na nemovitost využit § 30
zákona o obcích, který citujeme:
Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad. Vlastník
nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy.
Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.

K umístění tabulky by musel dát souhlas majitel nemovitosti.
§ 33
Prováděcí právní předpis stanoví
a) způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy.
Právním předpisem k provedení § 33 odst. 2 je vyhláška MV č. 326/2000 Sb.

Jestli je nutno se při neoficiálním označování ulic nutno řídit § 33 zákona o obcích není OsV
známo.
Počet cedulí – u „kratších“ ulic stačí pouze jedna tabulka.U „delších“ ulic, především u těch, které
jsou přerušovány křížením s jinými ulicmi, by pravděpodobně vznikla nutnost instalace více cedulí
v ulici. Možná by i v ulicích , které delší ulice kříží, nebo se na ně napojují musely být dvě tabulky
(počátek + konec). Záleží samozřejmě na konkrétní situaci, počet tabulek s názvy by musel být
předem stanoven. Pracovně je počítáno se 49 cedulemi, tento počet je přizpůsoben velikosti desky a
tiskového archu a neměl by přesáhnout potřebný počet.
Instalace cedulí – existuje více možností. Buď každý majitel nemovitosti, který dá souhlas s
umístěním cedule svépomocí. Nevýhodou je, že cedule by nebyly instalovány jednotným
způsobem, problém by pravděpodobně nastal i u starších spoluobčanů.
Další možností je instalace firmou, např. TS.
Výhodou cedulí s názvem ulic je snadnější zapamatování. Názvy se lépe zapamatují při procházení
nebo projíždění jednotlivými částmi Kaňku. Lépe se bude orientovat i „cizí“ návštěvník Kaňku.
Další výhodou je, že instalované cedule mají dlouhou životnost a označení ulic bude téměř trvalé.
Náklady na výrobu cedulí dle nabídky f. Lepor s.r.o.
Informační cedule, formát 297x175 mm, sendvičová deska 3 mm vč. formátování, tisk, na folii,
lepení, bez vrtání otvorů
Cena vč. DPH při výrobě 49 ks
6.759,06 Kč
Grafická a předtisková příprava cedulí (orientační cena vč. DPH)
1.179,75 Kč

Celkem vč. DPH
7.938,81 Kč
Ceny za grafické práce jsou v nabídce uvedeny orientačně. Tyto práce jsou účtovány dle skutečně
odvedené práce v hodinové sazbě 650,- Kč/hod. bez DPH (786,50 Kč/hod. vč. DPH).
Konečná cena by se mohla lišit dle konkrétního množství cedulí.
V ceně není zahrnuta cena za montáž na nemovitost.
Výhody označení ulic cedulemi
- trvalé označení na několik let
- snažší orientace, postupné zapamatování názvů ulic obyvateli a návštěvníky
- příznivá cena
Nevýhody označení ulic cedulemi
- pracnější a nejlépe jednotná instalace
- souhlas majitele nemovitosti s umístěním cedule. Ne vždy se musí podařit získat souhlas majitele
nemovitosti, která by byla k umístění cedule nejvhodnější.
- nutnost instalace více kusů cedulí v některých ulicích
Protože se v každém případě (mapy, cedule) jedná o neoficiální způsob označení ulic, nebudou
obyvatelé zatěžování žádnými administrativními úkoly.
Po telefonické konzultaci s p. Vepřkem (OI TO) osloví OsV Stavební odbor MěÚ s žádostí o
spolupráci a to v případě volby kterékoliv výše uvedené varianty neoficiálního pojmenován ulic.
Především požádá o kontrolu hranic ulic a jejich návaznosti, určení náležitosti „sporných“ domů do
příslušné ulice – zajistí mgr. Jana Červená.
Po diskuzi OsV doporučuje jednohlasně všemi přítomnými členy označení ulic cedulemi s
názvy ulic na nemovitostech. Dále OsV doporučuje tisk cca 5 – 6 ks orientačních plánů Kaňku
většího formátu a jejich umístění na více frekventovaných místech (autobusové zastávky, u
Pošty, u kostela atd.). Jejich tisk byl předběžně konzultován s firmou Lepor s.r.o., o cenovou
nabídku zatím OsV nepožádal.
Prosíme vedení Města o jednání, na kterém budou jednotlivé varianty prodiskutovány. Bez
souhlasu Města a především bez jeho technické a finanční podpory není možno realizovat
žádný způsob neoficilního označení ulic na Kaňku.
Příoha: Cenová nabídka firmy Lepor s.r.o.
15.7.2020
Předseda OsV: Ing. Max Kubát
Zapsal: Ing. Max Kubát

Ověřil: Mgr. Jana Červená

