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Zápis z jednání  Samosprávné komise Udánky 

Datum a čas jednání:   11. 11. 2021     18.00        

Místo konání  Udánky,  Udánská hospoda 
 

Přítomni : Hanáčková Stanislava, Kobylková Tereza, Krejčíř Karel, Sís Josef, Šírová Stáňa, Šunka Zdeněk, 
Vojta Jan 

Nepřítomni (omluveni):  Navrártil Aleš,  Odstrčilová Alena,   

Hosté:   Frajvald Petr,  Škrabal Vítězslav   

 

Program jednání 

1. Zahájení 

2. Kontrola plnění úkolu z předch. schůze 

-  Náves , propojení chodníku dolní konec s chodníkem do města, směrem J.K.Tyla 

- Dětské hřiště, oplocení, lavičky 

- Opravy vedlejších cest 

- Atek, izolační zeleň 

- Snížení rychlosti 

3. Různé 

4. Návrh usnesení pro radu města 

5. Termín příštího jednání 

6. Přílohy 

 

 

Ad 1. Po zahájení konstatováno, že jsme usnášeníschopní. 

 

Ad 2. Kontrola plnění úkolu z předch. schůze 

-  Náves , propojení chodníku dolní konec s chodníkem do města, směrem  J.K.Tyla 

Info od starosty M Mičky: 

26. 08.021  Akce bude realizována v rámci rozpočtového provizoria zima – jaro 2022. 

18.11.021   Zařazeno do rozpočtového provizoria, ale rozpočet v PD je 2 500 000,- Kč .. 

           Proběhne jednání projektant + pověřené odbory +  zástupci samosprávy k položkám rozpočtu a 

           rozsahu realizace                                  M. Mička    31.01.2022 

      

 Projekt počítá v souvislosti s úpravami prostoru kolem nové lípy, kam ústí vedlejší komunikace/       
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 ulička podél potoka s úpravou provozu uličky na jednosměrný. 

 Dát na vědomí záměr, projednat s respondenty (r.d. 78, 80, 07, 94, 122 )           P Frajvald  31.12.202 

  

 SKU v souvislosti s úpravami navrhuje zavedení „ zóny 30 km/hod „ v celé obci. 

 Info od P. Frajvalda:   projednáno v dopravní komisi , která návrh na „zónu 30“ v celé obci    

 nedoporučila. 

 

Zúčastnění členové SKÚ berou na vědomí, konstatují, že se jedná jen o nedoporučení na návrhu trvají.  

Žádají místostarostu, aby v tomto směru pokračoval v jednání s příslušnými odbory institucemi 

                                                                                                                                             P. Frajvald   31.01.2022 

 

-  Dětské hřiště 

Dokončení oplocení kolem dětského hřiště svépomoc                                              K.Krejčíř   31. 03. 2022    

Instalace 2 ks laviček přislíbena ředitelem TS V.Škrabalem s tím, že se nakoupí spolu s dalším 

mobiliářem pro město.  Centrál nákup neproběhl,  úkol trvá                                  V. Škrabal   31.03. 2022 

 

 

- Oprava vedlejších cest 

SKU dlouhodobě upozorňuje na stav vedlejší komunikace k autoservisu Křenek a dál směr areál Sun Fin, 

havarijní stav propustku / betonových rour pod komunikací, stav křižovatky v místě odbočky na Kunčinu. 

P. Frajvald : Opět se nenašly fin. prostředky, kapacity 

                     Proběhla částečná oprava vedl.cesty u veterinární  kliniky.    

Úkol trvá:                                                                                P. Frajvald   2022 

Specifikovat  požadavky  do plánu r. 2022                                                                              SKU             

 

- Atek , izolační zeleň 

od 08.021 žádný posun, žádná aktivita ze strany Ateku. 

P.Frajvald  neměl  informaci, zda nějaké jednání  proběhlo 

Úkol trvá, jednat s Atekem , sjednat schůzku na místě , kde se strany domluví na účinnějším provedení 

izolační zeleně směr Udány, sídliště.                                                                             M.Mička    31. 01.2022   

 

 

- Snížení rychlosti 

  viz předchozí bod 

 

 

 3.Různé 

Stání kontejnerů na tříděný odpad 

Kontejnerová stání střed obce, horní konec - přidat kontejnery sklo, zvážit přemístění kontejneru na 

textil z návsi na zpevněnou plochu  u č.p 47 ( střed obce)                                      V.Škrabal     30. 11.2021 

 

 

Vánoční strom 

Domluven termín rozsvícení  pátek 26.11. 2021  17. hod 

 

Zakoupení  druhého  řetězu                                                                                                 K. Krejčíř   - splněno 

Zavěšení řetězů – vz. plošina TS. S V.Škrabalem domluveno, že proběhne zač. týdne (22-23.11 ?) . 

                                                                       Město poskytne na dozdobení stromu  velké vánoční báňky 
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Letáčky na akci,  vytištění, distribuce                                                             K. Krejčíř,    J. Vojta      splněno 

 

 

Strom 26.11. každopádně rozsvítíme. Vládní opatření v souvislosti s covidovou situací nám mohou 

trochu nabourat původně plánovaný doprovodný program a ovlivnit účast na akci. 

Ostatní úkoly, které jsme si na schůzi rozdělili, ale stále platí. 

Rekapitulace, aktualizace v rámci SKU mimo tento zápis                                            22. 11. 021   K. Krejčíř   

 

Ad 4. Návrh usnesení pro radu města 

Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání SKU 

 
 

Ad 5.   Termín příštího jednání :   

             leden 2022 

 
 

čbAd 6   Přílohy :     Prezenční listina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal        Karel Krejčíř            předseda SKU  

  

  

 

 

 


