
 

Zápis ze 2. schůze  Samosprávné  komise Udánky                                                  Termín:  20. 02. 2019 
 
 
Účast: Hanáčková  Stanislava,                        Kobylková Tereza,                    Krejčíř Karel, 
          Navrátil Aleš                                         Odstrčilová Alena,                    Šírová  Stanislava,                                  
           Šunka Zdenek                                       Vojta Jan                                  
           Mička Miloš – místostarosta města               

           Omluvil se : Sís Josef                                                                                    

    

 

Projednáno 
 

Plán práce SKU 2019          vypracován na základě námětů projednáných na 1. schůzi  SKU  (18.01.019) 
( Řazení akcí v plánu dle jejich důležitosti pro obec  -  návrh ) 

 

1/  V souvislosti s uzávěrou Lanškrounské ul. / objízdnou trasou přes Udánky: 

     Rozšíření vozovky v celém úseku nově  vybudovaného chodníku- protilehlá strana vozovky. 

     Odstranění chodníkových, místy už vylomených obrubníků, zpevnění krajnice. 

    M.Mička:  První etapa prací na Lanš. ulici 04-08/019. Realizace navržené úpravy/rozšíření vozovky do    

                   dubna není reálné. Průjezd Udánkami bude střídavě jednosměrný, řízený semafory. 

   Požadavek na úpravu / rozšíření vozovky trvá.   Realizace ihned po zrušení objížďky přes Udánky. 

   V r.2019 SKU požaduje posouzení návrhu přísl. odborem města. Vypracování PD.   

    Sledováním za SKU pověřen, kontakt/jednání ve věci s odb.dopravy,  M. Mičkou: 

    Zd.Šunka, A.Navrátil, K.Krejčíř,                        Termín : info o situaci    04-05/ 2019, příští schůze 

 

 

2/  Chodník od křižovatky k hasičce ( min. v úseku oboustr. vyvýšených obrubníků, nejlépe až k č.p.73    

     Odstrčil  -  viz příl.2, obr.1  mail 27.01) 

    2019  posouzení příisl. odborem města. Vypracování PD, realizace   

 

 

3/ Terénní úpravy okolí hasičské zbrojnice,  Příjezd/ zpevněná plocha před hasičkou   

    Konzultovat s SDH ( p. Daneš), případně i další požadavky na opravu hasič. zbrojnice 

    2019 posouzení  přísl. Odborem města, konzultovat s SHD. Příjezd/ zpevněnou plochu před 

    hasičkou,  PD  řešit komplexně s b.2 výše. 

    Sledování za SKU, kontakt/jednání ve věci (ad 2,3 ) s SDH, odb.výstavby, M. Mičkou: 

    J.Sís,  St.Šírová,                                                Termín : info o situaci   04-05/ 2019, příští schůze 

 

 

4/ Oprava, povrchy vedlejších cest + mosty v obci 

   2019  posouzení přísl. odborem města. Vypracování PD,  zahájení oprav od nejakutnějších míst :     

   cesta a propustek pod cestou za odb. na Kunčinu u č.p. 28, k autoservisu Křenek, areálu Agro. 

   Sledování za SKU, kontakt s odb. výstavby, TS,  M. Mičkou:                                             

   J. Vojta,  A.Navrátil,                                           Termín : info o situaci     04-05/ 2019, příští schůze 

 

 

5/  Zpomalovací retardéry směr křižovatka – horní konec 

6/  Snížení rychlosti pro všechna motorová vozidla ( 40 km/hod, 30 km/hod ) . . . 

     Viz. příl.2 + Návrh řešení dopravní situace v Udánkách,  mail 27.01.) 

     2019 posouzení přísl. odborem města, PD, realizace v úseku křižovatka - hor konec / k lesu. 

     Sledování za SKU, kontakt/jednání ve věci (ad 5,6 ) s odb.dopravy,  M. Mičkou:                                             

     K. Krejčíř, St.Šírová, A.Odstrčilová                   Termín : info o situaci   04-05/ 2019, příští schůze 

 

 

7/ Oprava pozemní komunikace ležící pod nemovitostí č.p.49 - nutné rozšíření vozovky v zatáčce, 

    oprava poškozeného povrchu vozovky po pracích na propustku dešťovky.        (viz. Příl. 5, mail 27.01) 

   2019  posouzení přísl. odborem města,  PD, realizace 

   Sledování za SKU, kontakt s odb. výstavby, TS,  M. Mičkou:                                             

   K. Krejčíř                                                             Termín : info o situaci     04-05/ 2019, příští schůze 



 

 

8/  Řešit černou stavbu garáže  - parcela 3184/6  (pod č.p. 49 ), majitel poz. Jokeš Fr. ul.Míru 25, M.T. )   

    2019 postoupit k vyřešení přísl.odboru města 

    Sledování za SKU, kontakt s odb. výstavby,   M. Mičkou:                                             

    K. Krejčíř                                                             Termín : info o situaci  – 04-05/ 2019, příští schůze 

 

 

 

9/ Izolační zeleň  -  optické, akustické odstínění  hor. konce  Udánek od P.Z. Západní ( Keiser, Atek, 

    Treboplast,  Protechnik) 

    2019  posouzení přísl. odborem města,  PD, zahájení realizace 

    Sledování za SKU,  kontakt s odb. výstavby, ŽP,  M. Mičkou:                                             

    S. Hanáčková, T Kobylková, K.Krejčíř               Termín : info o situaci   04-05/ 2019, příští schůze 

 

 

 

10/ Projekt / zahájení realizace úpravy parčíku na návsi  prostor pro spol. akce, dětské hřiště . . 

      2019  SKU předloží návrh/záměr,  přísl. odbor města zajistí zprac. PD,  realizace 

      Sledování za SKU,  kontakt s odb. výstavby, ŽP, M. Mičkou:  S.Šírová,  S.Hanáčková,  J.Sís                                    

                                                     Termín : zpracování, předložení návrhu ze strany SKU 04.03.2019 

                                                                                              info o situaci   04-05/ 2019, příští schůze 
 

 

11/ Obnova / zhotovení kopie kamenného kříže na místě původního kříže 

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

     Konzultovat, řešit možnosti, financování s pí Žouželkovou ( památková péče )  viz mail 22.11 

     Sledování za SKU,  kontakt s odb.výstavby, pam.péčí, . . M. Mičkou:                                             

     S. Hanáčková, J. Vojta, K. Krejčíř                   Termín : info o situaci   04-05/ 2019, příští schůze 

       

 

12/  Úprava zanedbaných  veřejných prostranství ( fotodokumentace  mail 27.01.) 

       Řešit zeleň - úpravu, údržbu + zpev.plochy pro stání aut + umístění kontejnerů . 

       Prioritně střed. část obce plocha mezi čp 56 (Ječmínková)  a čp 65 ( Krejčíř ). 

       M.Mička:  již zadáno Tech.službám,   

       Sledování za SKU, kontakt, jednání s TS . . M. Mičkou:                                             

       K. Krejčíř,  A Odstrčilová     Termín : zpracování, předložení návrhu ze strany SKU 04.03.2019              

                                                                                                 info o situaci   04-05/ 2019, příští schůze 

        

 

13/ Omezení průjezdu těžkotonážních vozidel, lesní a zemědělské techniky obcí   

      Sledování za SKU, kontakt s odb.dopravy, M. Mičkou:                                             

      K. Krejčíř                                                             Termín : info o situaci  04-05/ 2019, příští schůze 

       

 

14/  Využití autobusu MHD,  Trasa přes Udánky. 

       Žádost odb. dopravy zaslána ( pošlu na vědomí ),   

       Vyjádření M.Mičky: změna jízd. řádu, trasa MHD přes Udánky není reálná po dobu uzávěry 

       Lanškrounské, po dobu obchvatu přes Udánky.   

       Sledování za SKU, kontakt s odb.dopravy, M. Mičkou:                                                K. Krejčíř               

       Obnovit jednání o zařazení trasy přes Udánky do JZ MHD                                             11. 2019                                                         
        

 

15/  Řešit s městem pravomoci obce/komise,  naplnění pojmu samospráva, 

       Prostředky na samosprávnou činnost, forma jejich čerpání 

       Kontakt, jednání M. Mičkou      K. Krejčíř        Termín : info o situaci  04-05/ 2019, příští schůze 
 

 

16/  Řešit p.Čepilem ( Universal Gastro ) možnost  využití/ využívání zahrady Gastra na akce . 

       K.Krejčíř, A. Odstrčilová                                                                                       Termín:   03.2019             
      



 

17/  Obnovení, zřizení internetové platformy  (web, facebook),  využívání k činnosti SKU, informovanost     

       občanů Udánek o činnosti,  komunikace s občany  . . 

       Vzala si za své, prověří: T. Kobylková           Termín : info o situaci   04-05/ 2019, příští schůze 

 

 

 

18/  Oprava komunikace od č.p.102 (Aberle) - les.  Hojně využívaná turisty, cykloturisty 

        - odvodňovací příčná strouhy u Aberlů č.p. 102 

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

      M. Mička:  řeší se, je to dlouhodobější výhled ( v horizontu 5 let ?) Nejdřív se musí vyřešit 

      majetkoprávně ( odkoupení, směna pozemků, které nejsou v majetku obce ) 

      Kontakt, jednání M. Mičkou    J.Vojta, K.Krejčíř   Termín: info o vývoji, krocích města    12.2019 
 

 

 

 

 

- Termíny schůzí SKU:                18.01.2019           ( zápis ) 

                                                           20.02. 2019         ( zápis ) 

                                                           duben / květen   ( svolání vždy cca 10 dnů před termínem )    

                                                           srpen / září 

                                                           prosinec    

                                                           případně operativně dle potřeby           

 

 

 

 

- Společenské akce v r. 2019 
Navržené náměty neprojednány, nové nepředloženy. 

Budeme řešit operativně.             3 až 4 akce do roka.. 

 

Jarní akce : 

S ohledem na to, že Velikonoce jsou letos až 19 – 22. 04, jenom týden před čarodějnicemi / prvním májem, 

předkládám návrh  uspořádání jarní akce v termínu 12.04, nebo 13.04. 
Spojit s jarním / předvelikonočním úklidem a hlavně velikonočním  vyzdobením parčíku na návsi, případně 

 i širšího okolí. 

Mělo by to být pestré, jarní, veselé – takže klidně, co kdo přinese. ( Můžeme trochu usměrnit v letáčku). 

Doprovodné akce - sehnat vrbové pruty a někoho, kdo umí plést pomlázky, uplést jednu třeba i rozměrnější .. 

                             - další tématické atrakce, soutěže pro děti 

                             - samozřejmě oheň, opékání, grilování čehokoliv, kotlíkový guláš, pivo 

                             - atd .. nápadům, iniciativě se meze nekladou. 

Prosím vaše názory, náměty. Času na přípravu, zorganizování je docela dost. 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal  24.02.2019 

Karel Krejčíř 

 

 
 
 


