
Zápis  z 1. schůze  Samosprávné komise Udánky                                                    Termín:  18. 01.2019 
 

Účast:      Hanáčková  Stanislava,  Kobylková Tereza, Krejčíř Karel, Odstrčilová Alena, Sís Josef,                                

               Šírová  Stanislava,  Vojta Jan                                     
                Mička Miloš    místostarosta města 
               Omluvili se:  Navrátil Aleš,  Šunka Zdenek 
    

 

I /  Předloženo do schůze k projednání ,   náměty pro plán činnosti  2019 
 

1/ Definování pojmu  samospráva 
Řešit s městem pravomoci obce/komise,  naplnění pojmu samospráva, větší pravomoci  integr. obcí ve vol. 

programu „Změny pro Třebovou“,  prostředky na samosprávnou činnost   - úprava veřejné zeleně,                                                                 

malé sportovní, společenské akce, akce pro děti  ( otázka kde ?? ) 

 

2/ Ráz obce,   údržba zeleně,  upravenost obce . . 

-  Údržba, úprava zelených ploch mezi  silnicí - potokem,  silnicí - soukr. pozemky. 

   motivace občanů, aby udržovali obec. pozemek i před domem,  příspěvek někomu, kdo na to má techniku a    

   zájem to dělat,  vlastní technika obce někomu svěřená ( viz třeba Dlouhá Loučka,  Útěchov) 

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

 

3/ Doprava, komunikace 

- Obchvat po dobu uzávěry Lanškrounské ul. - další opatření pro zajištění bezpečnosti občanů. 

- Rozšíření vozovky odstraněním chodníkových, místy už vylomených obrubníků,  zpevnění, krajníky . 

- Snížení rychlosti pro všechna motorová vozidla (? 40 km/hod, ? 30 km/hod ) 

- Chodník směr hor. konec.  Od křižovatky min. k hasičce ( v úseku oboustr. zvýšených  obrubníků ) 

- Zpomalovací retardéry směr křižovatka – hor. konec 

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

- Omezení průjezdu těžkotonážních vozidel, lesní a zemědělské techniky obcí 

-  Využití autobusu MHD ?  Udánkami se projíždí ze Třebové do Třebové,  MHD se Udánkám vyhýbá . . . 

 

4/ Život obce, akce, sport, kultura 

-  Studie / návrh  úpravy parčíku na návsi  - dětské/ sportovní hřiště ,  pořádání malých kultur/spol. akcí 

-  Zmapování dalších obecních pozemků v katastru obce,  možnosti jejich využití 

-  Obnova/zhotovení kopie kamenného kříže, umístění na místě původního ( 1830  první dohledaný údaj ) 

   zapojit do toho Spolek Česko něm. porozumění, římskokat. Farnost . ., 

   podmínky získání dotace na malou  sakrální stavbu.  Případně řešit novou, moderní, symbol. variantu . 

 - Využití pískovců z největšího udánského gruntu (JZD),  vrácení do Udánek (teď v Agru Kunčina). 

-  Kulturní, společenské akce 2019.   Zima opět vánoční strom,   ??? jaro, léto, podzim. 

    

5/ Ráz okolní krajiny  -  průmyslová zóna Západ ( Atek, Kaiser . .)  brownfield  areál Agro (JZD) 

- Další rozšiřování prům. zóny do Udánek (viz Územní plán)    X   rekreační funkce údolí Udánsko potoka 

-  Atek, Kaiser, Treboplast  - odstínění stálezelenou zelení (alespoň). 

    Územní plán (Změna 10/018)  řeší izol. zeleň směr sídliště (Z 20b). Neřeší  iz. zeleň směr Udánky.           

-  Plochy Z49, Z65 dle ÚP „umístění prům. staveb“. Opět bezprostředně nad Udánkami,  údolím Udán. potoka. 

   ? Jak to respektuje „zásady prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu „      

-  Z20b ( Areál Agro)  průmyslová, řemeslná výroba    X    P13, bydlení v BD ( co tam kdo bude stavět ? ) 

                                                      

6/ Z plánu na r. 2018 : 
-  Realizace terénních úprav okolí hasičské zbrojnice a vybudování zpevněného nájezdu k samotné 

    hasičské zbrojnici ( zpracování návrhu je dále v řešení).   

    Zvážit  komplet. rekonstrukci ( věž, vrata,  střecha,  ? přístavba ?.     Dotační titul 

-  Oprava pozemní komunikace ležící pod nemovitostí č.p.49 (Švanda) -nutné rozšíření vozovky v zatáčce . 

-  Návrh na odstranění černé stavby - parcela 3184/6  garáž   Jokeš František,ul.Míru 25,M.T. 

-  Dosázení chybějících stromů podél potoka. 

-  Úprava veřejného prostranství,dle již dříve zaslané fotodokumentace, jsou to neudržovaná a 

    neupravená  místa po kanalizaci . 

    Např.  Ve střed části  jedena z největších a nejnevzhlednějších obecních ploch mezi čp56 ( Ječmínková P) 

    a č.p. 65 ( Krejčíř ) .  Řešit zeleň – úpravu, údržbu + zpev. plochy pro stání aut + umístění kontejnerů. 

-  Řešení dopravní problematiky - snížení rychlosti motorových vozidel a umístění zpomalovacích 



    retardérů mezi č.p. 10 - 8 a č.p. 95 - 50 (v řešení)       *  zmiňováno výše 

-  Oprava cesty od Aberleho č.p. 102 k lesu ( v řešení)    *  zmiňováno výše 

-  Oprava odvodňovací příčné strouhy u Aberlů č.p. 102 (v řešení) 

-  Obnovení příkopu a kanálu pod silnicí do potoka č.p.68 Hensl až k Holubovi č.p. 87 

 

 

 

II/ Diskuze k předloženým námětům na činnost 

 
ad 1/ Definování pojmu  samospráva    

M. Mička - informoval o možnostech, jak samosprávu obcí  posílit. Doposud se ale v radě  / 

                  zastupitelstvu neprojednávalo. Mělo by se řešit v dohl. době.  Nasledně nás bude informovat . 

                  - Teď nejdůležitější předložit městu požadavky na investiční akce, opravy, úpravy , které  budeme 

                   chtít dostat do rozpočtu města.                                    Termín na předložení požadavků – 22.02.019 

Úkol pro všechny:  shromažďovat, zasílat  náměty pro zařazení do rozpočtu města.                Do 15. 02. 2019 

                    

 

 

ad 2/ Ráz obce,   údržba zeleně,  upravenost obce . . 

Viz b.1.   Souvisí s vyjednáním úrovně samosprávy, prostředky vyčleněnými městem obci a formou jejich    

               čerpání. 

        

 

ad 3/ Doprava, komunikace 

M.Mička :  Obchvat přes Udánky v souvislosti s plánovanou opravou sítí a uzávěrou Lanškrounské ulice 

                    cca od května 2019. 

Požadavky na opravy, úpravy komunikací v obci – předložit k zařazení do rozpočtu města 

- Rozšíření vozovky odstraněním chodníkových, místy už vylomených obrubníků,  zpevněná krajnice. 

   V celém úseku nově  vybudovaného chodníku - protilehlá strana vozovky. Ještě před obchvatem - důležité 

- Chodník od křižovatky min. k hasičce  (v úseku oboustr. vyvýšených obrubníků,            (viz příl.2,  obr. 1) 

- Oprava, povrchy, kanál. šachty vedlejších cest v obci : např. objezdná cesta  od č.p.28 ( Sedlák) přes  býv. 

   areál Agro k č.p. 41 / Koutník . (Námět  J.Vojty v souvislosti s obchvatem -  možná objížďka  (viz. příl. 1), 

 - Posoudit stav ostatních vedlejších cest, kanál. šachet,  mostů. 

- Zpomalovací retardéry směr křižovatka – horní konec  ( viz příl. 2) 

- Snížení rychlosti pro všechna motorová vozidla ( 40 km/hod, ? 30 km/hod)        (viz.příl. 2) 

   Úkol: předložit s dalšími požadavky na zařazení do rozpočtu  městu prostřednictvím M.Mičky                          

                   K. Krejčíř   do 22.02.2019 

 

Další opatření v oblasti doprava / komunikace 

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

   M.Mička:  řešení – dlouhodobější výhled (2025 ?). Musí dojít k majetkoprávnímu vypořádání s majiteli   

  pozemků pod komunikací v některých úsecích. Bude řešeno komplexně : 

      - Oprava odvodňovací příčné strouhy u Aberlů č.p. 102 (v řešení) 

      - Obnovení příkopu a kanálu pod silnicí do potoka č.p.68 Hensl až k Holubovi č.p. 87 

- Omezení průjezdu těžkotonážních vozidel, lesní a zemědělské techniky obcí                            Neřešilo se 

-  Využití autobusu MHD,  Trasa přes Udánky ? 

    Přísl. odbory města se budou zabývat vyhodnocením několikaměsíčního provozu MHD, cca v březnu by    

    mohlo dojít k úpravám i na zákaldě shromažďovaných připomínek. Tyto je možné předkládat / zasílat do 

    konce ledna.     Úkol : vznést oficiální dotaz/požadavek                                            K. Krejčíř  do 31.01.019.       

 

 

 

ad 4/ Život obce, akce, sport, kultura 

-  Studie / návrh úpravy parčíku na návsi - dětské/ sportovní hřiště ,  pořádání malých kultur/spol. akcí 

    Úkol:  kdo má nápad, představu zakreslí do půdorysu pozemku, udělá jednoduchou skicu. 

               Na příštím setkání vyhodnotíme,  pověříme někoho zpracováním podkladu pro detailní ,    

              prováděcí  projekt. 

    M.Mička:  zpracování projektu lze zadat např. s městem spolupracujícímu Atelieru Šteflovi. 

 

 



- Obnova/zhotovení kopie kamenného kříže 

Zdokumentováno, pořízena fotodokumentace pískovců v Agru Kunčina .  Podle posledního vyjádření 

p.Šejnohy nevěnuje Udánkám vše.  Možnost využítí  na obnovu kříže / nový kříž. 

Úkol:  vyjednat maximum, převézt do Udánek (uskladnit třeba u Šírů) 

                                                                                                K.Krejčíř, Sl. Hanáčková ( T.Hanáček),  M. Mička   

- Společenské kulturní akce 2019 

  Návrhy, které zazněly na schůzi: udánská zabíjačka, oheň s kotlíkovým gulášem ( čarodějnice ), stavění a kácení    

   máje,  tradiční rozsvícení vánočního. Stromu.                                                                                   Na téma kde : 

   Úkol:  Promluvit s p.Čepilem ( Universal Gastro ) o možnosti využití/ využívání zahrady Gastra na akce .   

   (Viz příl.2)                                                                      K. Krejčíř  do 28.02.019.       

  

 

ad 5/  Ráz okolní krajiny  -  průmyslová zóna Západ ( Atek, Kaiser . .)  brownfield  areál Agro (JZD) 

   ( viz příl.3,   obr.2) 

  M.Mička informován o těchto skutečnostech, nesouhlasu zástupců obce o záměru.  Podstatné pozemky jsou 

  ve vlastnictví státu, město (příslušné odbory) má možnost toto ovlivnit ve prospěch obce. 

  Úkol:  Prověřit, podat informaci o záměrech podnikatel. subjektů  Atek, Treboplast,  Protechnik . .   

             Informovat o možnostech, jak zamezit výstavbě budov v tomto prostoru, zanést do další změny ÚP. 

                                                                                                                                               M. Mička   28.02.019      

-  Z20b ( Areál Agro)  průmyslová, řemeslná výroba   X      P13, bydlení v BD ( co  se tam má  stavět ? ) 

   Plocha Z20b  jsou pozemky ve vlastnictví spol. PKKZ (Atek) a SUNFIN,  plocha P13 vyčleněná pro bydlení 

   v byt.domech nově ve vlastnictví SUNFIN.                                                                                        ( viz příl 4) 

Úkol: Prověřit, sledovat investiční záměry vlastníků na těchto pozemcích 

 

 

Ad6/  Z plánu na r. 2018 : 
-  Realizace terénních úprav okolí hasičské zbrojnice a vybudování zpevněného nájezdu . 

    Úkol:  řešit s dobrovolnými hasiči případné další požadavky, řešit  komplexně ( oprava věže,  nová   

            vrata,  střecha?,  přístavba ?) . .                                                                    Hasiči, K. Krejčíř, M. Mička 

    Projednat s M.Mičkou úroveň zpracování podkladů ( nejen hasička, ale i jiné akce ) požadovanou pro    

    zařazení akce do rozpočtu města.                                                                              Do 15.02.2019     K. Krejčíř 

- Oprava pozemní komunikace ležící pod nemovitostí č.p.49-nutné rozšíření vozovky v zatáčce            (viz. příl. 5) 

 

-  Návrh na odstranění černé stavby- parcela 3184/6 garáž - Jokeš František,ul.Míru 25,M.T.        (viz příl. 5,  obr.3) 

   Úkol :  předat k řešení  příslušnému odboru města                                                                               M.Mička 
 

-  Úprava veřejného prostranství,dle již dříve zaslané fotodokumentace, dosázení chybějících stromů podél potoka. 

                                                                                                          ( viz příl. 2,  obr 4, 5, 6,   realizace  viz b.2  výše) 

 

 

 

                                                                                                                   

Bude svolána mimořádná schůze,  předběžně  15.02.2019,  17:00 , Udánská hospoda. 

Program: 

-   Konkretizace,  formulace akcí k předložení požadavku na zařazení do rozpočtu města. 

-   Výběr, konkretizace – reálný plán akcí pro r. 2019 

-   Dělba, zapojení všech členů komise do řešení  naplánovaných akcí, úkolů 

           

 

 

                        

           Zapsal  K. Krejčíř 


