
 
Zápis ze 3. schůze  Samosprávné  komise Udánky                                                  Termín:  11. 04. 2019 
 

Účast: Hanáčková  Stanislava,        Kobylková Tereza,         Krejčíř Karel,        Navrátil Aleš                                             

           Odstrčilová Alena,                Šírová  Stanislava,         Sís Josef                     
           Mička Miloš  - místostarosta města               

           Omluvili se :     Šunka Zdenek,      Vojta Jan                                                                

 
Schůze svolána z iniciativy místostarosty M.Mičky,  který SKU seznámil s aktuálním stavem řešení bodů plánu 

činnosti ze strany orgánů/ odborů města. 

 

M. Mičkou do schůze předložena a projednána 

Rekapitulace řešení  požadavků Komise z 20. 2. 2019 : 

 

1/ Rozšíření vozovky v celém úseku nově vybudovaného chodníku 

     Výstup:  bude řešeno v rámci rozpočtu TS 2019 (vyčleněna finanční částka). 
     Realizace 4.Q. 2019,   po zprovoznění Lanškrounské ulice / zrušení  objízdné trasy přes Udánky 
     Info o situaci: M. Mička,                                                                                  Termín : schůze SKU 3.Q. 2019      
 

2/ Chodník od křižovatky k hasičce 

    Výstup: v roce 2019 plánováno zadat zpracování projektové dokumentace pro uvedený úsek. 
    Diskuse : 
    Projekčně zpracovat variantu chodníku až k č.p.73  Odstrčilovi 
    Info o situaci: M. Mička,                                                                                   Termín :  schůze SKU 3.Q. 2019 
 

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

     Výstup:  bude řešeno v rámci rozpočtu TS 2019  (vyčleněna finanční částka ). 
     Předběžně projednáno na místě 11.04. s ředitekou TS paní Horčíkovou.  Detailní podoba zpevněné plochy   
     bude projednána za účasti náčelníka Has.sboru Udánky p.Daneše.   
     Paní Horčíková dostala na p. Daneše  kontakt (15.04), termín schůzky na místě zorganizuje.   
 

5/ Zpomalovací retardéry směr křižovatka – horní konec 

    Výstup: z pohledu stanoviska odboru dopravy nic nebrání jejich instalaci. Doporučeno vyžádat stanoviska    
    vlastníků dotčených nemovitostí (souhlas), aby se předešlo budoucím  sporům. Neexistují žádné omezující limity   

    vzdálenosti retardéru od nemovitosti. 

    Stanovisko zajistí, info o situaci:  K. Krejčíř                                                  Termín : příští schůze  05/06  2019 
      

8/ Řešit černou stavbu garáže  - parcela 3184/6  (pod č.p. 49 ), 
    Výstup: odborem výstavby a územního plánování zahájeno řízení o odstranění stavby 
    Info o situaci: M. Mička,                                                                                Termín :  schůze SKU  3.Q. 

2019 

 

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

    Výstup: plánováno jednání s firmou ATEK ve věci náhradní výsadby zeleně, za účasti předsedy Komise 
    Info o situaci: K. Krejčíř, M. Mička,                                                                 Termín :  schůze SKU  3.Q. 2019 
 

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

      Výstup: bude řešeno v rámci zpracování generelu zeleně dle zpracovaného návrhu SKU v období 04 / 09 2019 
      Diskuze: 
      Generel zeleně nebude řešit elektřinu pro pořádání akcí v parčíku. . Řešit nezávisle zřízení el. rozvodné skříňky.   
      Přívod ze sloupu v místě  altánu/ přístřešku ( viz zpracovaný návrh ) 
      Info o situaci: M. Mička,                                                                                  Termín :  schůze SKU  3.Q. 2019 
                          

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

      Výstup:  SKU odsouhlasila stavbu nového kříže dle zpracovaného návrhu / studie,  za využití pískovců ze 
      zbouraného udánského gruntu na bývalém pozemku Agro Kunčina. Proběhlo jednání starosty MT p.Kolkopa 
      s p. Šejnohou (Agro Kunčina ) o věnování pískovců městu a jejich využití k danému účelu. 
      Následuje vypracování / podpis darovací smlouvy, převoz a uložení pískovců v MT/ Udánkách. 
      2019 by měl být vypracován detailní návrh podoby kříže, v roce 2020 realizace.    
      Info o situaci: K. Krejčíř, M Mička                                                                Termín :  schůze SKU  05/06 2019 



                        

 

12/ Úprava zanedbaných veřejných prostranství 

       Výstup:  v rámci rozpočtu TS  bude v r. 2019  řešen dle zpracovaného návrhu SKU prostor podél potoka, 
        v úseku od č.p.56 (Ječmínek) po trafostanici / č.p. 65 (Krejčíř) 
      Předběžně projednáno na místě 11.04. s ředitekou TS paní Horčíkovou. Určeno umístění zpevněné plochy pro 
      kontejnery na tříděný odpad a podoba jejich ukrytí / oplocení. 
      Diskuze : 
      Detailní podoba zpevněné plochy, vymezení hranice komunikace / zpevněné plochy / zatravnění – parková   
      úprava je třeba ještě dořešit.   
      Řešit formu užívání zřízených zpevněných ploch (nájmu ?) s dotčenými uživateli těchto ploch. 
      Info o situaci: K. Krejčíř, M Mička                                                      Termín : příští schůze SKU  05/06 2019 
 

14/ Využití autobusu MHD,  Trasa přes Udánky. 

      Výstup: změna dopravy přes Udánky není po dobu výlukového jízdního řádu možná. Princip dopravy od 9.12.    
      2019  (ukončení stávající smlouvy) bude řešit zastupitelstvo města. 

      Info o situaci: M. Mička,                                                                                 Termín :  schůze SKU  4.Q. 2019 
 

 

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

      Výstup: v rámci rozpočtu města je vyčleněna finanční částka (participační rozpočet) pro místní části města. 
      Jejich čerpání bude na základě zpracovaných pravidel. 
      „Pravidla  zapojení občanů - participativní rozpočet“  jsou přílohou zápisu . 
       M. Mička na schůzi SKU s pravidly čerpání seznámil. 
  Zpracování, předložení projektů dle pravidel particip.rozpočtu: SKU,     Termín : příští schůze SKU  05/06 2019   
 

  

Ostatní body plánu činnosti 2019 na schůzi neřešeny. 

 

 

 

Různé 

 -   Diskuze k  M. Mičkou předložené a prezentované rekapitulaci řešení bodů plánu SKU. 

     Připomínky / doporučení SKU:   Doplněno k projednaným bodům plánu výše.   

 

 -  Připomínky spíš od občanů z města v souvislostí s rekreační funkcí Udánek . 

      -   zcela  chybí odpadkové koše 

      -   lavičky směrem  z návsi k lesu:  oprava, přemístění těch stávajících,  popř. zvážit umístění nových 

 

 -  Rekapitulace / aktuální stav příprav  Předvelikonoční udánská akce,  náves sobota 13.04.2019   

    Kontrola co, jak zajištěno, co třeba ještě zajistit. 

    ( K datu zpracování zápisu lze konstatovat, že akce proběhla ke všeobecné spokojenosti zúčastněných ). 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Karel Krejčíř  16.04.2019 

       

 

 

               

 

 

 


