
Zápis z jednání Samosprávné komise Sušice (2019/III)

Jednání se konalo dne 15.5.2019 od 18:00 v Sušicích v hospodě na hřišti.

Přítomni

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

Nepřítomni - omluveni

Jana Trantírková

Hosté

místostarosta Ing. Miloš Mička

Program jednání

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Podrobnější seznámeni participativního rozpočtu panem místostarostou Mičkou

3. Stav plánu práce na rok 2019

4. Debata ke srazu rodáků

5. Připomínky a podněty občanů

6. Ostatní



Průběh jednání

1. Program schválen se změnou pořadí některých bodů.

2. V rámci projednávání finální verze participativního rozpočtu pan místostarosta seznámil
členy  komise  s  detaily  participativního  rozpočtu.  Letáky  s  popisem participativního
rozpočtu byly již rozneseny během 8.5.2019.

3. Doplňující informace k plánu práce na rok 2019:

(a) Komise byla obeznámena e-mailem od paní Petry Procházkové (Odbor rozvoje 
města), který sepisoval informace k bodům, které nebyly zcela jasné během 
posledního jednání komise:

• nevhodné zahnutí chodníku okolo soukromého pozemku u obchodu s 
potravinami v Sušicích – důvodem je vodící linie pro přecházení a také bylo 
potřeba vyhnout se pozemku v exekuci

• špatné vyjíždění aut od obchodu, nelze dobře zatočit na parkoviště, zbytečně zvýšený 
okraj ničí auta a navíc ohrožuje chodce svou " neviditelností " ve sněhu, hrozí obecné 
ohrožení chodců – řešíme s projektantem a Státním fondem dopravní infrastruktury 
možnost snížení palisád, o výsledku budeme informovat

• hasička - opět zvýšený okraj - při ohrožení požárem nevyjede sříkačka - bude v malém 

manévrovacím prostoru narážet na okraj – zvýšený okraj je opět z důvodu místa pro 
přecházení (aby byl chodec „krytý“)

• stanoviště autobusů je naprosto špatně navrženo, nebezpečné zůžení silnice bez 

upozornění šipkou – jelikož komunikace není v majetku města, ale ve Správě a 
údržbě silnic Pardubického kraje, bude zpracována žádost a následně zaslána k 
odsouhlasení SÚS k vytvoření vodorovného dopravního značení – vodící linie, 
která naznačí zúžení silnice

• nevhodné řešení chodníku do nesmyslného esíčka - kvůli vozíčkářům- hrozí jejich pád 

do potoka vzhedem ke sešikmení chodníku směrem k potoku bez zajištění zábradlím – 
provedení „do esíčka“ je z důvodu, že původní plán propojení přímo z chodníku 
k lávce nesplňovalo normy – bylo to příliš prudké a nebezpečné, proto se 
prodloužilo tímto způsobem, aby se snížil sklon chodníku k lávce

• jaké bude finální řešení ostrůvku u JSK – ostrůvek je finální, tvoří místo pro 
přecházení

• vjezd za hasičkou, zúžení silnice – opět kvůli normám – vodící linie pro přecházení



• před školkou – vodorovné značení POZOR DĚTI! – z obou stran – SÚS bylo 
požádáno a cestmistr Libor Štol přislíbil značení do 30.6.2019

• dle SK Sušice nevyhovuje nynější stav plochy před hasičkou – ORM navrhne přidat 
do rozpočtu zaasfaltování plochy (musí být schváleno zastupitelstvem města)

 Ostrůvek u JSK bude zrušený při rekonstrukci průtahu Sušicemi. U hasičky byl 
míněn vnitřní okraj chodníku, proto byl poslán doplňující dotaz na paní 
Procházkouvou.

(b) Posunutí radaru – radar bude posunut pouze o dvě veřejná osvětlení ven z města. Větší

posun  není  nutný  vzhledem  ke  změně  napojení  silnice  od  Starého  Města,  která  bude
provedena během rekonstrukce průtahu Sušicemi.

(c) Ruina domu č.p. 48 ohrožuje okolí i pobíhající děti přímo na pozemku – podle
vyjádření ze stavebního úřadu, jakékoliv řešení je zatím v nedohlednu.

(d) Komunikační kanál rozšířit o facebookové stránky –  na facebookových 
stránkách se pracuje.

4. Sraz rodáků Sušic proběhne v Sušicích na hřišti 22.6. od 14:00, zváni jsou všichni
obyvatelé Sušic. Akci organizuje paní Šplíchalová, která sama roznese letáky, kde budou
podrobnější informace.

5. Žádné nové podněty od občanů.

6.

(a) Pan místostarosta obeznámil členy komise s novou aplikací - Mobilní rozhlas - který
bude využíván jako nová platforma pro komunikaci radnice s občany města.

(b) Komise se shodla na požadavku umístění dvou dodatečných venkovních košů:

• na parcele číslo 3527/6, v zatáčce uprostřed podlouhlého pozemku u chodníku 

• na parcele číslo 3662, v místě sousedící s novým chodníkem

(c) Příští jednání komise bylo stanoveno na 20.6.2019 v 18:00 v hospodě na hřišti.

Zapsal předseda komise: Ing. Josef Forman                        __________________________
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