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Zápis z jednání  Samosprávné komise Udánky 

Datum a čas jednání:   24.08.2022     18:00 hod       

Místo konání  Udánky,  Udánská hospoda 
 

Přítomni :   Hanáčková Stanislava,  Krejčíř Karel, Odstrčilová Alena, Šírová Stanislava,  Šunka Zdeněk,   
        Vojta Jan 

Nepřítomni : Navrártil Aleš,   Kobylková Tereza (omluvena) , Sís Josef ( omluven)    

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.  Různé 

4.  Nové body 

5. Návrh usnesení pro radu města 

6. Termín příštího jednání 

7. 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 nakonec vysoutěžena / zadána  stav. firmě Jamastav 

        Předpokládaný termín zahájení  zač. září 2022 .  Bližší informace k předpokládanému zahájení   

        akce, rozsahu,  harmonogramu prací, případnému omezení provozu .. místostarosta p.Frajvad 

        dispozici neměl . 

        K tomuto  bodu bude svoláno jednání  SKU za účasti zainteresovaných zástupců města   

                                                                                                                    P. Frajvald, K.Krejčíř   do 17.09. 2022     
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        Související rekonstrukce vodovodního řádu v uličce, pravý břeh potoka od  č.p. 78,80, … k mostu/    

        hospodě zahájena. 

   

       Na požadavku zavedení  zóny 30 km/hod v celé obci SKU trvá a žádá, aby bylo v tomto směru 

       obnoveno jednání s přísluš. odbory, institucemi.                         P. Frajvald                         22. 09.2022                                                                                        

                                                                                                                                           

   

2b/  Dětské hřiště 

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

         Ve stanoveném termínu dokončeno nebylo. 

         Stávající oplocení se nachází v bezprostřední blízkosti staveniště výše uvedené invest akce na 

         návsi. Konstatováno, že oplocení dětského hřiště bude provedeno / dokončeno po invest. akci ,    

       

       -  Instalace 3 ks laviček náves                                                                V. Škrabal  31.07. 2022   Splněno 

 

2c/   Oprava vedlejších cest 

        -  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 ). 

       

       SKU požaduje letos provedení alespoň provizorních oprav          P. Frajvald, V Škrabal     31.10.2022                                     

       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 Udánky, sídliště.                                                   M.Mička   22.09.2022                                

 

  

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, 

       instalace ohrazení kontejner. stání.                                                                       V. Škrabal     22.09.2022 

        Přidání kontejnetrů na tříděný odpad ve střed. části  u č.p.47                       V. Škrabal     22.09.2022 

 

Ad 3/  Různé 

3a/   Participativní rozpočet. 

Příslušný odkaz stránek města konstatuje, že V letošním roce se v rámci participativního rozpočtu budou realizovat první čtyři 

projekty s nejvyšším počtem bodů , t. zn. že i návrh  „Ohniště v lesíku u potoka Udánky “ , který se umístil na 4. místě.  Řeší 

se ale výhrady kompetentních odborů např. K problematice božární bezpečnosti města . 

SKU žádá o konkrétní informace, ofic stanovisko                                                      P. Frajvald     22.09.2022 
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 3b/  SKU upozorňuje na špatný stav zábradlí na pravé straně mostu ( náves)  a podél  potoka  v    

         prostoru venkovního posezení Udánské hospody.   

         SKU žádá o posouzení stavu, předložení revizní zprávy k mostu                    V. Škrabal  30.09. 2022 

 

4/    Nové body 

       Spol. akce  „Udánská buchta“ 

       Domluven termín  17.09. 2022,  od 14 hod., náves 

       Pozvánka, letáček Andrea Odstrčilová,  po Udánkách už i rozneseno   

       Další dílčí úkoly  05 - 17.09.     SKU   tel., Whats App kontakt,  operativa        

         

   

Ad 5. Návrh usnesení pro radu města 

Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání SKU 

 
 

Ad 5.   Termín příštího jednání :   17.09.2022 

              

 

Ad 6    Přílohy :    Prezenční listina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal        Karel Krejčíř            předseda SKU  

  

  

 

 

 


