
Zápis z jednání Samosprávné komise Sušice (2019/II)

Jednání se konalo dne 3.4.2019 od 17:00 v Sušicích v hospodě na hřišti.

Přítomni

Josef Bohatec, Ing. Josef Forman, Milada Horáková, Věra Charvátová, Oldřich Konečný, 
Miroslav Štěpař, Jana Trantírková

Nepřítomni - omluveni

Drahomíra Dokoupilová, Ing. Peter Krajči, Dobromila Řezníčková, 

Hosté

místostarosta Ing. Miloš Mička, Ing. Miroslav Netolický, Karel Musil, Bc. Petra Procházková

Program jednání

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Debata k novému chodníku v Sušicích se zástupci odboru rozvoje města

3. Stav plánu práce na rok 2019

4. Připomínky a podněty občanů

5. Ostatní



Průběh jednání

1. Program schválen beze změn.

2. V rámci projednávání stavu nově zbudovaného chodníku byly projednány se zástupci 
Odboru rozvoje města (Ing. Miroslav Netolický, Karel Musil, Bc. Petra Procházková) 
následující připomínky:

(a) Nevhodné zahnutí chodníku okolo soukromého pozemku u obchodu s potravinami v
Sušicích – možné vhodnější řešení bude s projektantem řešit odbor města.

(b) Špatné vyjíždění aut od obchodu, nelze dobře zatočit na parkoviště, zbytečně zvýšený
okra ničí auta a navíc ohrožuje chodce svou " neviditelností " ve sněhu, hrozí obecné
ohrožení chodců – možné vhodnější řešení bude s projektantem řešit odbor města.

(c) Hasička, opět zvýšený okraj, při ohrožení požárem nevyjede sříkačka, bude v malém
manévrovacím prostoru narážet na okraj – se zástupci odboru byla shoda na řešení, kdy
největší problém je v rozdílu úrovní vnitřní části chodníku a samotné parkovací plochy před
hasičkou, která by se měla zvýšit,  aby tento rozdíl nebyl tak velký. Měl by se změnit  i
současný  povrch,  který  je  nevhodný  při  manipulaci  s  hadicemi,  kdy  dochází  k  jejich
perforaci. 

(d) Stanoviště  autobusů  je  naprosto  špatně  navženo,  nebezpečné  zůžení  silnice  bez
upozornění šipkou – shoda se zástupci odboru města, že by problém měl být řešen pomocí
dodatečných značek. Dodatečné značky by měly být doplněny i u školky.

(e) Nevhodné řešení chodníku do nesmyslného esíčka - kvůli vozíčkářům hrozí jejich pád do
potoka  vzhedem  k  zešikmení  chodníku  směrem  k  potoku  bez  zajištění  zábradlím  –
zasahování  do  břehu  potoku  je  problematické,  již  současný  stav  je  problematický  při
probíhající kolaudaci, jakékoliv další zasahování do současného stavu je nežádoucí.

(f) Jaké bude finální řešení ostrůvku u JSK – ostrůvek bude úplně zrušen.

(g) Nevhodné zahnutí chodníku u odbočky za hasičku omezující šířku odbočky pro auta – 
možné vhodnější řešení projedná s projektantem odbor města.

3. Stav plánu práce na rok 2019 (mimo bodů zahrnutých do bodu programu 2)

(a) Celková oprava vedlejší komunikace od bytovek č.p. 135 na Kunčinu – není ve
schváleném  rozpočtu,  původně  mělo  být  realizováno  při  organizaci  plánované
objízdné trasy v rámci projektu Pardubického kraje - Modernizace průtahu II/368. Tato

realizace se bohužel odkládá. 

(b) Rozšíření veřejného osvětlení od bytovky č. p. 139 ke garážím, minimálně 2 
bodová světla – není ve schváleném rozpočtu



(c) Oprava vedlejší komunikace od bytovky č.p. 87 po hospodu u hřiště – bude 
řešeno v rámci objemu oprav asfaltových ploch 2019

(d) Oprava nástupní plochy před hasičskou zbrojnicí, výměna asfaltové plochy za 
zámkovou – není ve schváleném rozpočtu, bude řešeno jinak (viz. bod 2.c)

(e) Doplnění dopravního označení ostrůvku u autobusové zastávky a značky pozor 
děti před školkou – bude řešeno odborem dopravy (viz. bod 2.d)

(f) Doplnění osvětlení, alespoň 2 bodová světla na cestě od bytovek směrem na 
Kunčinu mezi domy č.p. 32 až č.p. 24 – bude řešeno v rámci objemu prostředků na VO 

2019

(g) Řešení problému se zrušeným kanálem za hasičskou zbrojnicí, kde dochází k 
nadměrnému hromadění dešťové vody – bude řešeno TS v průběhu 2019 (vyspádování 

okolí) 

(h) Oprava dětského hřiště – již řešeno TS. 

(i) Úprava lesní stezky kolem trati (pozemek 3859) – bude řešeno TS v průběhu 2019.

(j) Posunutí radaru – je v řešení odborem dopravy.

(k) Rozšíření městské hromadné dopravy do Sušic – podle analýz současného stavu 
dopravní obslužnosi jsou Sušice dostatečně pokryty, proto se o rozšíření městské 
hromadné dopravy neuvažuje.

(l) Ruina  domu  č.p.  48  ohrožuje  okolí  i  pobíhající  děti  přímo  na  pozemku –
stavební  úřad  zaslal  žádost  o  nápravu  oběma  vlastníkům nemovitosti,  zatím bez
výsledku.

(m)Komunikační kanál komise v Quantu + rozšířit o facebookové stránky – 
poslední zápis z jednání + plán práce na rok 2019 byl umístěn na nástěnku, na 
facebookvoých stránkách se pracuje.

4. Žádné nové podněty od občanů.

5.

(a) Příští jednání komise bylo stanoveno na 23.5.2019 18:00 v hospodě na hřišti.

(b) Pan místostarosta seznámil komisi s plánem participativního rozpočtu, který se bude
vztahovat i na Sušice. V rámci tohoto budou moci občané Sušic přihlásit své návrhy
projektů, z nich bude hlasováním vybrán jeden, který se bude realizovat. Podrobnosti



budou vyvěšeny na webu města. Bude nutné, aby se kvůli tomuto komise sešla ještě
během dubna.

(c) Byl vznesen požadavek na Radu města, zda-li není možné, aby na stránkách města 
byly zpetně dohledatelné již proběhlé akce s fotkami, ne jen upoutávky na kulturní 
akce, které teprve proběhnou.

Zapsal předseda komise: Ing. Josef Forman                        __________________________
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