
Město Moravská Třebová
Komise rady města

Zápis z jednání Samosprávné Komise Sušice

Datum a čas jednání 7. 10. 2021  v 18:00

Místo konání Sušice, hospoda na hřišti

Přítomni J. Forman, J. Bohatec, D. Dokoupilová, P. Krajčí, D. Řezníčková, V. Charvátová, 
O. Konečný, M.Horáková, M. Štěpař

                         

Nepřítomni (omluveni) - - -

Hosté Petr Frajvald, Vítězslav Škrabal, Radovan Zobač

Program jednání

1. Zahájení
2. Oprava průtahu přes Sušice
3. Podpora obnovy zahrady školky v Sušicích
4. Plán práce na rok 2021
5. Ostatní
6. Termín příštího jednání
7. Návrhy usnesení pro radu města
8. Úkoly vyplývající z jednání
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1. Zahájení
Po zahájení byl odsouhlasen program jednání. 

2. Oprava průtahu přes Sušice
Opravená silnice byla otevřena na konci září, během několika týdnů budou odstraněny i 
drobné nedodělky – veřejné osvětlení, atd.. Je reálná šance, že se ještě letos za účasti kraje
podaří opravit kompletní horní cesta, která byla použita pro objížďku (od bytovky č.p. 139
až k ranči u odbočky na Kunčinu). 
Jednání se zůčastnil i velitel městské policie Radovan Zobač, který popsal jak byla 
prováděna kontrola zda objížďku využívají jen ti, pro které byla určena – první 3 týdny 
hlídka trávila půlku směny, následně hodinu denně. Celkově bylo řešeno přes 200 případů 
porušení zákazu vjezdu.
Na jaře by měla proběhnout oprava zbylého úseku silnice.  

3. Podpora obnovy zahrady školky v Sušicích
Altánek je postaven, nové herní prvky byly instalovány. 
Zbývá dořešit několik drobností – průchod na horní cestu přes sousedící pozemek, 
srovnání nerovnosti na sáňkovacím kopci, renovace starého altánu a úprava prostranství 
před školkou. Na ty to činnosti bude zorganizována brigáda.

4. Plán práce na rok 2021 
a. Renovace  plochy  za  hasičkou  a  navazující  komunikaci  včetně  zprovoznění

nefunkční dešťové kanalizace by mělo začít  letos,  stihne se bohužel jen částečná
oprava kanalizace, následné práce budou pokračovat až příští rok.

b. Veřejného osvětlení mezi domy č.p. 32 a 24 bude realizován v tomto roce.

5. Ostatní

1. Všechny  nevyhovující  atrakce  v  dětském  koutku  na  hříšti  byly  odstraněny.
Proběhne schůzka se zástupci  firmy,  která dodá nové prvky, které  by se měly
instalovat na jaře příštího roku. 

2. Kvůli  velkému  zvýšení  cen  stavebních  materiálů  aktuálně  probíhá  detailní
nacenění realizace našeho participativního projektu při současných cenách.

3. Zastávka u nádraží bude přemístěna k terminálu. 
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6. Termín příštího jednání
Příští jednání proběhne v lednu, konkrétní termín bude dodatečně upřesněn.

7. Návrhy usnesení pro radu města
a. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKS konané dne 7.10.2021

8. Úkoly vyplývající z jednání
žádné

Přílohy
a. Prezenční listina

Zapsal: Josef Forman, předseda komise

Ověřil: Věra Charvátová, ověřovatel zápisu

Schválil: Josef Forman, předseda komise
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