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Zápis z jednání  Samosprávné komise Udánky 

Datum a čas jednání:   12.05.2022     17:00 hod       

Místo konání  Udánky,  Udánská hospoda 
 

Přítomni :  Hanáčková Stanislava,  Krejčíř Karel,  Sís Josef,  Šunka Zdeněk, Vojta Jan 

Nepřítomni : Navrártil Aleš,   Kobylková Tereza (omluvena) ,  Odstrčilová Alena (omluvena), 

                       Šírová Stáňa ( omluvena)    

Hosté:            Frajvald Petr   

 

Program jednání : 

1. Zahájení 

2. Kontrola plnění úkolu z předch. schůze 

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

    b/  Dětské hřiště, oplocení, lavičky 

    c/  Opravy vedlejších cest 

    d/  Atek, izolační zeleň 

    e/  Stání pro kontejnery 

3. Nové body, 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 , přetrvávající body 

2a/  Náves , propojení chodníku dolní konec s chodníkem do města, směrem  J.K.Tyla. 

        Invest. akce zařazená do rozpočtu města 2022 v hodnotě 2 400 000,- + 250 000,- Kč. 

        Info od místostarosty P. Frajvalda : 

        Výběr realizační firmy formou soutěže opakovaně bez odezvy, zatím se nepřihlásila firma, která   

        by  měla o realizaci za daných podmínek zájem.  Řeší se alternativa - realizací se pověří TS MT.    

        Dílčí prvky akce, které jsou nad rámec možností TS  ( lávka pro pěší přes potok , …) formou     

        subdodávek pro TS. 

         

        SKU žádá do příštího /nejpozději na příštím jednání 29.06.022  : 
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        - o info k realizační firmě a termínu zahájení  akce 

        - o seznámení s konečnou verzí PD a dílčích rozpočtových položkách invest. akce Udánky-úprava 

           návsi  2022 

       -  o info k termínu, rozsahu nutné rekonstrukce vodovodního řádu v uličce, pravý břeh potoka 

           od rd č.p. 78,80, … k mostu/ hospodě.  Souvisí s invest.akcí - úpravou/ rozšířením  zelené plochy 

           v ústí uličky u mostu ( obnovou  histor. kříže),  plánovaným jednosměr. provozem v uličce. 

                                                                                                                                          P. Frajvald      29.06.2022 

       

-  V souvislosti s invest akcí / úpravami na návsi trvá  SKU na požadavku zavedení  zóny 30 km/hod 

   v celé obci a žádá, aby se v tomto směru pokračovalo v jednání s přísluš. odbory, institucemi                                                                                                              

                                                                                                                                          P. Frajvald      29.06.2022 

 

 

2b/    Dětské hřiště 

-   Dokončení oplocení kolem dětského hřiště,  svépomoc                                        K.Krejčíř   29. 06. 2022    

-   Instalace 3 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  31.07. 2022 

 

  

2c/   Oprava vedlejších cest 

       -  vedlejší cesta, odbočka na Kunčinu za č.p. 28 + křižovatka pod Včelí tvrzí, 04.2022 opraveno, 

          položen asfalt. koberec                                                                                                částečně  splněno   

          SKU konstauje : 

       -  cesta od křižovatky směr areál SunFin stále ve špatném stavu, propustek přes cestu pod 

          autoservisem Křenek opraven pouze provizorně . 

       -  další  neutěšený stav vedlejších cest, příjezdových / přístupových komunikací k min. 10 r.d. 

          v horní části obce a to včetně mostu / přejezdu přes potok k těmto domům ( č.p. 1, 82, 83, 90, 

          91, 3, 84,85, 79,81, 58 ).  ( foto příloha 1,2,3) 

       -  v současné době zde navíc probíhají  výkop. práce, pokládání el. kabelu v cestě p.c. 2980 od 

          mostu na zahradu p.c. 2987 ( Bryndová  Dana).  Kdo provede opravu / uvedení cesty alespoň do 

          původního stavu ? 

        SKU požaduje letos provedení alespoň provizorních oprav          P. Frajvald, V Škrabal     30.09.2022                                     

       Požadovat zařazení řádné opravy do plánu investic 2023, popř. oprava z vlast.zdrojů (TS)              

                                                                                                                                                              SKU  11/2022 

 

 2d/   Atek , izolační zeleň směr Udánky 

          Konstatováno že  žádný posun, žádná aktivita ze strany Ateku.    

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

         provedení izolační zeleně směr Udány, sídliště.                                                                     31. 08.2022 

 

  

2e/  Stání pro kontejnery 

        Požadavek, návrh z poslední schůze SKU 2021 bez odezvy.   Současný  stav viz foto příloha 3, 4, 5.     

        Nejvíce kontejnerů, včetně bílého na textil je na návsi u hlavní cesty, kde zatím není ani zpevněná 

        plocha. 

        Ve střed. části u č.p.47 plošně nadstandard. zpevněná plocha / zámková dlažba, ale trvale jen 2 

        kontejnery . 

        Horní konec obce, zpevněná plocha , 4 kontejnery . 

        SKU žádá info, kdy bude provedena zpevněná plocha pod kontejnery pro dol. konec obce/ náves, 
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        instalace ohrazení kontejner. Stání.                                                                                          29.06.2022    

Ad 3/ Nové body,  různé 

  

3a/  Členové SKU seznámeni s návrhem projektu podaného v rámci  participativního rozpočtu 2022 

        Zuzanou Krejčířovou, který se věnuje obnově pěšiny kolem potoka a lesíku pod Udánkami . 

        Do participativního rozpočtu 2022 podáno 8 návrhů. O 4 vítězných projektech rozhodne on line   

        anketa probíhající v Mobilním rozhlasu   do 10. června . 

 

 3b/  SKU upozorňuje na špatný stav zábradlí na pravé straně mostu ( náves)  a podél  potoka  v    

         prostoru venkovního posezení Udánské hospody.  Žádá o prověření, provedení opravy. 

 

  3c /  písek do nového pískoviště na dětském hřišti ,   splněno . 

   

Ad 4. Návrh usnesení pro radu města 

Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání SKU 

 
 

Ad 5.   Termín příštího jednání :   29.06.2022 

              

 

Ad 6    Přílohy :     příl.     1,2,3    foto  1,2,3  most, cesta, hor. Konec u č.p.1 

                                příl.     4, 5, 6   foto  stání pro kontejnery 

                                příl.7   prezenční listina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal        Karel Krejčíř            předseda SKU  
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