
Zápis z jednání Samosprávné komise Sušice (2019/I)

Jednání se konalo dne 7.2.2019 od 18:00 v jednací místnosti MěÚ Náměstí TGM.

Přítomni

Josef Bohatec, Drahomíra Dokoupilová, Ing. Josef Forman, Milada Horáková, Věra 
Charvátová, Oldřich Konečný, Ing. Peter Krajči, Dobromila Řezníčková, Miroslav Štěpař, Jana
Trantírková

Nepřítomni

---

Hosté

místostarosta Ing. Miloš Mička

Program jednání

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Projednání statutu komise

3. Vypracování plánu práce na rok 2019

4. Volba místopředsedkyně/místopředsedy

5. Připomínky a podněty občanů

6. Ostatní



Průběh jednání

1. Program byl oproti původnímu návrhu rozšířen o bod “Připomínky a podměty občanů”.

2. Statut komise byl projednán – nejasnosti byly vyjasněny.

3. Plán práce byl vypracován z následujících bodů a bodů řešených v rámci bodu 5 

(a) Komise z předešlého volebního období vypracovala “Doporučení komise pro výhled 
na rok 2019”, o kterém se hlasovalo jako celku, který se zapracuje do plánu práce:

• Rozšíření městské hromadné dopravy do Sušic

• Celková oprava vedlejší komunikace od bytovek č.p. 135  na Kunčinu a rozšíření 
veřejného osvětlení od bytovky č.p. 139 ke garážím – minimálně 2 bodová světla

• Oprava vedlejší komunikace od bytovky č.p. 87 po hospodu u hřiště

• Oprava nástupní plochy před hasičskou zbrojnicí - výměna asfaltové plochy za 

zámkovou dlažbu

• Doplnění dopravního označení ostrůvku u autobusové zastávky a značky pozor 
děti před MŠ

• Doplnění osvětlení – alespoň 2 bodová světla na cestě od bytovek směrem na 

Kunčinu mezi domy č.p. 32 až č.p. 24

SCHVALENO (pro 10 z 10 členů)

(b) Řešení problematických míst nově postaveného chodníku. Problematika by se měla 
řešit uz na následujícím jednaní, s účastí zastupce MěU zodpovědného za tuto 
problematiku.
SCHVALENO (pro 10 z 10 členů)

(c) Monitoring dopadů změny svozů odpadů, návrhy řešení + návrh rozmístění košů
SCHVALENO (pro 10 z 10 členů)

(d) Termíny jednání s periodou každe 2 měsíce, příští jednání 18.4.2019 18:00
SCHVALENO (pro 10 z 10 členů)

(e) Místo pravidelného jednání bude Hospoda na hřišti.
SCHVALENO (pro 9 z 10 členů)

4. Na místopředsedu byl navržen Josef Bohatec.

SCHVALENO (pro 10 z 10 členů)

5. V rámci bodu “Připomínky a podměty občanů” bylo řešeno:



(a) Úprava stezky u kolejí (p.č. 3859 v délce cca 250m) - vymýcení náletových křovin, 
shrnutí drnů, srovnání nerovností, nanesení říčního štěrku, dvě variabilní propustky.
SCHVALENO (pro 9 z 10 členů)

(b) Komise se bude aktivně zajímat a informovat o stavu realizace/plánu přeložky ČEZ, 
původně plánováno na rok 2016.
SCHVALENO (pro 10 z 10 členů)

(c) Radar by měl být přesunut ze současného místa už do zatáčky od Starého Města.
SCHVALENO (pro 9 z 10 členů)

(d) Rekonstrukce/revitalizace dětského hřiště na hřišti u hospody.
SCHVALENO (pro 10 z 10 členů)

(e) Zachování komunikačního kanalu komise v Quantu + rozšířit o facebookové stránky.
SCHVALENO (pro 10 z 10 členů)

(f) Ruina domu č.p. 48 ohrožuje okolí i pobíhající děti přímo na pozemku. Komise 
požádá stavební úřad o vyjádření k možnostem řešení této situace.
SCHVALENO (pro 10 z 10 členů)

(g) Ve spolupráci s MěÚ řešit problém hromadění vody za hasičkou v době dešťů a tání 
sněhu. Tento problém se vyskytuje až co byl zrušen starý kanál při výstavbě 
kanalizace v Sušicích.

6. V rámci tohoto bodu byly zodpovězeny dotazy členů komise panem místostarostou Ing. 
Milošem Mičkou.

Zapsal předseda komise: Ing. Josef Forman                        __________________________



Stvrzení zápisu prvního jednání Samosprávné komise Sušice v novém složení

Josef Bohatec                        __________________________

Drahomíra Dokoupilová       __________________________

Ing. Josef Forman                 __________________________

Milada Horáková                  __________________________

Věra Charvátová                   __________________________

Oldřich Konečný                  __________________________

Ing. Peter Krajči                    __________________________

Dobromila Řezníčková         __________________________

Miroslav Štěpař                    __________________________

Jana Trantírková                   __________________________
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