
Zápis z jednání Samosprávné komise Udánky   

Datum a čas jednání: 26. 01. 2023 18:00 hod   

Místo konání: Udánky, Udánská hospoda  

Přítomni : Hanáčková Stanislava, Krejčíř Karel, Odstrčilová Alena, Šírová Stanislava, Sís Josef, 

Šunka Zdeněk, Vojta Jan, Bárta Martin, Konečný Luboš, Sychra Antonín  

Omluveni : Sís Josef  

Hosté : Mička Miloš  

 

Program jednání :  

1. Zahájení  

2. Rekapitulace akcí a plnění úkolů r. 2022 / uplynulého volebního období  

3. Nastavení priorit pro nastávající období - požadavky a akce do plánu činnosti 2023 

                                                                     - akce do dalších roků volebního období  

4. Různé  

5. Termín příštího jednání   

 

 

1. Úvodem byl uvítán místostarosta Miloš Mička a představeni Radou do komise nominovaní noví 

členové Martina Bárta, Luboš Konečný, Antonín Sychra.   

Předseda komise zdůraznil nutnost projednat na schůzi prioritně věci, které chceme řešit v r. 2023 a 

jejich realizace je podmíněna přidělením financí z rozpočtu města, případně jiných zdrojů .   

 

2. Rekapitulace akcí a plnění úkolů r. 2022 / uplynulého volebního období  

2a/  Investiční akce r 2022 na návsi chodník, přechod, lávka přes potok.                                                

Ukončeno, předáno Jamastavem 12/2022. V současné době v reklamaci opracování, povrchová 

úprava, zčernání dřevěných / dubových částí lávky , stabilita zábradlí …  

Dle informace místostarosty M.Mičky mělo proběhnout na místě v úterý 31.01.023 reklamační 

řízení.  

Na 2a navazující věci:              

2b/ viz  zápis schůze 10.11.022 /   Nevhodné vývody dešťovky z r.d. 10 a 12 přes obrubníky do 

komunikace ( příl.1) se v rámci akce  neřešily. Dle vyjádření M.Mičky teď svedení dešťovky do 

dešťové kanalizace výkopem přes obecní  pozemek na náklady města není reálné. Musí řešit 

vlastníci r.d. na vlastní náklady .   

2c/  téma SKU od 01.2019, viz zápis /:    Symbolická obnova kříže na, v rámci akce, upravené, 

zatravněné ploše ( pravý břeh potoka, ve vazbě na lávku ( příl.2 ). Již v ploše proveden nový 



betonový základ pro kříž, další zařazeno do rozpočtu města 2023, termín realizace, předpoklad 

květen 2023  

- Zprostředkovat setkání zástupců SKU s kameníkem, kterému byla práce zadána, seznámit se s 

konečným ztvárněním kříže .   

- Navrhnout formulaci, formu nápisu na soklu kříže, u kříže umístěné tabulce.  

- Kontaktovat, informovat, konzultovat v té souvislosti Společnost pro česko-německé porozumění 

a římskokatolickou farnost .   

2d/ téma SKU od 01.2019, viz zápis /:     SKU navrhuje navázat na nový chodník chodníkem od 

přechodu směr Lžíčař, hasička.  Za současného stavu musí chodci ( matky s kočárky) využívat ve 

zúžení mezi r.d č.p. 10 a vysokým, chodníkovým obrubníkem na straně dětského hřiště vozovku 

( příl. 3). Hrozí zde kolize s motorovými vozidly.  

2e/  téma SKU od 01.2019, viz zápis /:  Nezávisle na b.2d. schůze SKU znovu žádá v celé obci o 

snížení rychlosti, zřízení „zóny 30“. Pokládá to za nutné na průjezdné komunikaci od J.K. Tyla – 

směr Nádražní z důvodu nepřehledné zatáčky u hospody, zúžení přes most. Za mostem od 

křižovatky pak další enormní zúžení mezi chodníkem a zvýšenými chodníkovými obrubníky na 

protější straně.   

Zóna 30 i od křižovatky směr horní konec, k lesu, kde už jsou instalovány 2 příčné, zpomalovací 

retardéry.  

Další věci řešené v předchozím volebním období, nedořešené : 

2f/ téma SKU od 01.2019, viz zápis /:    Zmíněné enormní zúžení komunikace na dolním konci 

alespoň částečně eliminovat odstraněním zvýšených chodníkových obrubníků na pravé straně ( ve 

směru Nádražní ul., v celém úseku od r.d. 97 až za r.d. 25, kde jsou obrubníky nákladními vozidly 

už i vylámané  příl. 4,5 ).  

Pokládání obrubníků bylo Tech. službami započato, z části provedeno ( 2019 ). SKU doporučuje 

pokračovat, provést v celém úseku.   

2g/   Odstranění kontejnerů na tříděný odpad z prostoru návsi.   

Mail požadavek s následujícím návrhem odeslán na TS, V. Škrabalovi:  

Shodli jsme se v komisi na tom, že by se žluté a modrý kontejner mohly přemístit směr dolní konec na  plochu 

u mostu k veterinární ordinaci ( foto ) a ty ostatní směr horní konec na dostatečně velkou, pro kontejner 

zřízenou zpevněnou plochu u č.p. 47 ( Radimečtí). Tam jsou dlouhodobě jen 2 kontejnery  ( žlutý a modrý) .   

2h/  Instalaci zpomalovacích retardérů Udánky horní konec někdo opakovaně sabotuje demontáží / 

krádeží vždy několika „ klobouků“ tak, aby v rychlosti neomezovaly ( Příl. 6).  

Řešit, co s tím. Buď znovu doplnit tak, aby nebyla možná opětovná demontáž běžným  klíčem, 

nebo nahradit klobouky souvislým prahem. Viz na podzim druhý retardér . V případě souvislých 

retardérů řešit jejich délku tak, aby je cyklisté mohli objet krajem vozovky.   ? Instalace fotopastí ? 

V Boršově realizováno ( viz.zápis SKB), takže by mohlo být reálné i v Udánkách .. 

2i/ téma SKU od 01.2019, viz zápis /:    Posouzení situace, případné zpevnění , rozšíření, vymezení 

vozovky v zatáčce hor. konec pod č.p 49. ( příl. 7).   

2j/ Postupné opravy, povrchy vedlejších cest pravý břeh potoka + mosty přes potok.  



     Priorita most + příjezd. komunikace k r..d. 1, 84, 85, 81,79, 58 ( příloha, foto 8, 9 )  

2k/   K mostu vede spojovací cesta Udánky – Západní ul ( sídliště M.T.). 

Využívání komunikace motorovými vozidly jako zkratky, k průjezdu Západní ul. - Udánky obtěžuje 

rezidenty a přispívá k dalšímu zhoršování už tak špatného stavu vozovky, mostu.                         

Měla by sloužit jen jako obslužná - příjezd do zadních traktů a zahrad r.d. 1,82,83, 90, 91, 3. 

Vhodným opatřením zamezit, aby byla komunikace používána jako průjezdná. ( Např. značka 

„Slepá ulice“. Pod č.p.3 uzamykatelná závora, zábrana zamezující průjezdu dvoustopých motor. 

vozidel. Možnost průjezdu, ovládání závory jen rezidenti, pověřené osoby) 

 2l/    Parčík na návsi, zázemí pro společenské akce. 

V návaznosti na koncem r. 2022 provedené úpravy ( chodník, přechod ..) zpracovala ing.arch. 

Zuzana Krejčířová studii / návrh zpevněné plochy + altánu. Ten postoupen stavebnímu odboru 

města k posouzení odsouhlasení.  

Z. Krejčířová současně řeší možnost získání finančních prostředků na realizaci záměru od nadace 

VIA.  Je i možnost zpracovat na část záměru projekt do participativního rozpočtu ( bude li v r. 2023 

městem vyhlášen ..) 

2m/ téma SKU od 01.2019, viz zápis /:   Průmyslová zóna Západ, optické odstínění, světelný smog, 

hluk.   SKU požadujeje od města důraznější, důslednější přístup v jednání zejména s firmou Atek 

( optické odstínění, světelný smog  vhodně umístěná izolační zeleň ), s firmou Keiser hluk. Zejména 

odpolední, noční směny .. 

2n /    Stav hasičská zbrojnice, její rekonstrukce ..  Byla na programu jednání SKU už 13.05. 2019,          

po schůzi 12.08.2020 proběhla i obhlídka / posouzení stavu na místě na místě .  Opakovaně v 

zápisech 2021, 2022.   Stále bez viditelného výsledku. 

2o / téma SKU od 01.2019, viz zápis /:  Údržba, úprava zelených ploch náves, ostatních ploch mezi 

silnicí - potokem, silnicí - soukr. pozemky.  Možnosti TS, města, jak udánské občany k údržbě 

těchto obecních prostranství motivovat. 

 

3a/  Priority do plánu činosti SKU 2023,  požadavky na zahrnutí do rozpočtu města 2023.                          

O vyjádření k jednotlivým bodům prosíme od u nich uvedených, do termínu příští schůze SKU 16.03.2023 

ad 2a/  Info k reklamačnímu řízení s Jamastavem (lávka přes potok)         místostarostové VD, MM ? 

ad 2c/   Setkání zástupců SKU s kameníkem, kterému byla práce zadána, seznámit se s konečným   

ztvárněním kříže, nápis na soklu kříže, u kříže umístěné tabulce. Kontaktovat Společnost pro česko-

německé porozumění a římskokatolickou farnost.                        K.Krejčíř, místostarostové VD, MM ? 

ad 2d/   Chodník z návsi od přechodu pro chodce směr horní konec, Lžíčař, hasička. Posouzení, 

jednání s kompetentními zástupci příslušných odborů města. Zařadit navazujícído plánu akcí/ 

rozpočtu 2023.                                místostarostové VD, MM ? 

ad 2e/   Snížení rychlosti v celé obci, zóna 30.   Obnovit šetření, jednání se zodpovědnými odbory, 

orgány města.                      místostarostové VD, MM ? 

ad 2f/  Odstranění / položení obrubníků dolní konec v úseku od r.d. 97 až za r.d. 25. Více viz 

příslušný bod výše.               TS, místostarostové VD, MM ? 



ad 2g/   Odstranění kontejnerů na tříděný odpad z prostoru návsi, přemístění .                         TS 

ad 2h/  Řešit zpomalovací retardéry. Více viz příslušný bod výše..        TS, místostarostové VD, MM ? 

ad 2i/  Zpevnění, rozšíření  vozovky v zatáčce hor. konec pod č.p.49.         místostarostové VD, MM ? 

ad 2j/  Vedlejší komunikace + mosty . Opravy povrchů            

 Priorita most+ příjezd. komunikace k r..d. 1, 84, 85, 81,79, 58          místostarostové VD, MM ? 

ad 2k/  Spojovací cesta Udánky – Západní ul ( sídliště M.T.). Vhodným opatřením zamezit, aby 

 byla komunikace používána jako průjezdná. Více viz příslušný bod výše     

            místostarostové VD, MM ? 

ad 2m/  Řešit optické odstínění, světelný smog, hluk od průmyslové zóny Západ ( Atek, Keiser)

  Více viz příslušný bod výše.                      místostarostové VD, MM ? 

ad 2n/    Rekonstrukce hasičské zbrojnice                  

    Posoudit , rozsah 2023 zahájit min. opravou střechy, aby se zamezilo dalším škodám,    

    degradaci krovů ...                                                                                  místostarostové VD, MM ? 

Ad 2o /  Údržba, úprava zelených ploch náves, ostatních ploch mezi silnicí - potokem, silnicí -   

    soukr. pozemky.                           TS, K.Krejčíř, 

 

3b   Akce, aktivity SKU do dalších roků volebního období      

          ( z části stále aktuální věci ze zápisu 1.01.2019 ) 

- Oprava komunikace od č.p.102 (Aberle) – les. Hojně využívaná turisty, cykloturisty z celého      

města 

-  Zachování venkovského rázu obce, rekreační funkce obce pro celé město , přes Udánky do 

Udánského lesa 

- Omezení průjezdu těžkotonážních vozidel, lesní a zemědělské techniky obcí 

-  Propojení Udánek ( a celé západní části města ) se sportovními areály - chodník kolem hlav. cesty, 

alternativně obnova pěšiny kolem potoka. ( viz projekt particip. rozp.2022 ) 

 

-  Udánský lesík (dolní konec) mezi Špitál. loukou a potokem, revitalizace, využití ( viz projekt  

particip. Rozp.2022). 

 

-  Sledovat investiční záměry Treboplastu, Protechniku, Ateku, SunFinu .. na pozemcích v katastru, 

nebo bezprostřední blízkosti obce, kde by nevhodná zástavba měla pro obec a občany negativní 

dopad. 

 

-  Kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice, využití i pro potřeby obce, SKU. 

 

-  Vedlejší komunikace + mosty , opravy, povrchy  - postupně, další úseky 

 

- Prověření stavu vodovodního řádu, zařazení nutných investic, rekonstrukce do plánu, rozpočtu 

Svazku obcí. 

 

 

 



4/  Různé- 

-  předána informace o záměru města využít Pardubickým krajem dotovanou službu - půjčovnu 

sdílených kol.  Stanoviště/ stojany i v Udánkách, Sušicích, Boršově . 

 

-  kulturní,společenské akce SKU 2023 

   zazněly pouze náměty : Velikonoce, ozdobení návsi, pletení pomlázek,  akce v rámci údržby děts 

hřiště, 
   dokončení plotu, nátěr,  - svépomoc,  vysvěcení kříže, zasazení druhé lípy,   udánská buchta,  vánoční strom .. 

   Neřešilo se detailně, na příští schůzi doladit akce v 1. pololetí 

 

 

5/  Termín příštího jednání    návrh 16.03.2023 

 

 

6/  Návrhy usnesení pro radu města 

     Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKU z 26.01.2023              

 Pověří zodpovědné zástupce města vyjádřením se k příslušným bodům zařazeným jako 

 prioritní do plánu činnosti SKU v r.2023 ( odd.3a ), předložením návrhů, termínů řešení . 

 

 

 

Přilohy : 

 

fotodokumentace  k textu  9 příloh 

prezenční listina 

 

 

 

 

Zapsal Karel Krejčíř 

 

 


