
Zápis ze 4. schůze  Samosprávné  komise Udánky                                                  Termín:  13. 05. 2019 
 

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

             Odstrčilová Alena,                Šírová  Stanislava,         Sís Josef,              Šunka Zdenek,   
             Vojta Jan            
 
Hlavní bod jednání schůze           participativní rozpočet 
                                                        v návaznosti na mail. korespondenci ( 03.05, 10.05)  přiloženou níže . 
 
-   Mezi členy SKU rozděleny  informační letáky  k distribuci po Udánkách 
 
-   Předseda SKU předložil koncepty dvou námětů pro čerpání částky z participativního rozpočtu   
       -   zastřešené  zázemí pro konání  spol. akcí v parčíku na návsi 
       -   herní prvky dětského hřiště  v parčíku na návsi 
        Oba náměty / návrhy vycházejí ze zpracované studie, dispozičního řešení využití  parčíku na návsi   
        (ing. arch. Z. Krejčířová  03. 2019 ) . 
-  Jiné návrhy nebyly na schůzi předloženy, neřešily se . 
-  SKU se na schůzi usnesla, že se soustředí právě na ty 2 rozpracované/ předložené záměry. 
 
Z diskuze  k participativnímu rozpočtu : 
- Záměr/ záměry musí být předem co nejlépe konzultovány se zodpovědnými zástupci / odbory města. 
 
- T. Kobylková  osloví měst. architekta ( ing.arch Slavík),  domluví schůzku / konzultaci na místě. 
       Uskutečnilo se v pátek 17.05. ( arch. Slavík,  K. Krejčíř,  arch.  Z. Krejčířová ). 
      - Z. Krejčířová prezentovala studii  / záměr úpravy celého prostoru. 
      - arch. Slavík dispozici akceptoval, s tím, že dílčí jednotlivé objekty by měly být řešeny v souladu s celk. 
        koncepcí. Zastřešené zázemí  doporučil  neřešit  typovým altánem, ale objektem „na míru“ , který bude    
        respektovat celkovou koncepci,  navazující zpev. plochy,  víceúčelové konstrukce … 
        Vzrostlé smrky na vesnické návsi pokládá arch. Slavík  (stejně jako arch. Krejčířová ) za nevhodné, 
        doporučuje jinou, vhodnější zeleň.  Doporučuje nechat posoudit odborníkem přes zeleň.   
        O schůzce informován i M. Mička, slíbil, že ve věci osloví a požádá o posouzení  zahrad. architekta 
        Ing. Štefla, který připravuje zpracování generelu zeleně MT. 
 
-  T.Kobylková, J Sís, K. Krejčíř  osloví ve věci realizace  zastřešeného zázemí / altánu   místní  stolaře, tesaře. 
 
-  Z. Krejčířová přislíbila rozpracovat  stávající návrh – celkovou koncepci  a  dílčí objekt zastřešeného zázemí 
    jako podklad a součást projektu, který bude podán do soutěže o čerpání z particip. rozpočtu . 
 
-  Členové SKU budou hledat,  konzultovat , diskutovat další možné záměry, které by se daly do soutěže předložit. 
 
Nejpozději v týdnu 17 - 23 . 06. musíme dát projektu / projektům  finální podobu. 
Návrh :  sejít se 10. 06 . ( Udánská hospoda 18:30 ).  Projednat co máme/ nemáme, co je třeba udělat . 
 

 

 
Různé 
-  Zpevněná plocha před hasičskou zbrojnicí   (b.3  plánu práce,  realizace z rozpočtu TS  2019 ) 
    Ve středu 15.05 setkání s hasiči a prohlídka hasičky.. ( T. Daneš, J.Hons (SDH) , K. Krejčíř , paní    

    Horčíková ( TS) se nezúčastnila, dohodnuto, že ji budu informovat . 

    Původní s ředitelkou TS konzultovaný záměr - zpevněná plocha se zprojektuje a zrealizuje až s 

    chodníkem a letos se místo toho udělá raději další ohrada pro kontejnery.. Hasiči by s  odkladem i 

    souhlasili, ale : 

    - od M.Mičky čekáme info, zda ten projekt na chodník letos určitě bude a příští rok realizace. Zatím to 

      není jisté .. 

   -  paní Horčíková má zpevněnou plochu v plánu, druhé kontejnerové stání v Udánkách ne ... 

      Takže po jednání s hasiči doporučuji nechat tomu volný průběh.  Ať se zpevněná plocha z chodníkové    

      zámkové dlažby udělá.     Směrem dolů, ke křižovatce chodník stejně nebude (cesta ke Kalabisům), 

      směrem nahoru se dá na zpev. plochu chodníkem navázat. 



- Na schůzce se zástupci SDH jsme konstatovali – je čas začít řešit komplex. rekonstrukci hasičky. 

  Dřevěné nosné konstrukce, stropní trámy, krovy vypadají zdravé, ale po obnově volá krytina (asfalt. 

  šindel), bednění pod krytinou, fošnový záklop stropu, bet. podlaha,  plášť věže, vrata,  okna ...  

 

- Zpomalovací retardéry směr křižovatka – horní konec  b.5 plánu práce 
   Návrh realizovat snížení rychlosti na 30km / hod v celém úseku komunikace od křižovatky k lesu  a 2 příčné 
   prahy v místě největšího zúžení komunikace, kde jsou domy v bezprostřední blízkosti komunikace . 

   S vlastníky nemovitostí, v jejichž blízkosti by měly být prahy instalovány, projednáno. 
   František Vyroubal, č.p. 47      bez výhrad 
   Josef Zatloukal   č.p.  48          bez výhrad 

   Třetí práh ( doporučený Návrhem řešení dopr. situace na horním konci mezi čp 95 a čp 105 ) se pro nesouhlas   

   majitelů dotčených nemovitostí instalovat nebude. 

   Zahájit jednání o realizaci záměru s odborem dopravy 
 

- Úprava zanedbaných veřejných prostranství,   b.12 plánu práce 
   Dle informace od ředitelky TS paní Horčíkové mělo být zahájeno v 19 k.t. (od 06.05., viz mail 03.05. , níže).      
   Plocha od Ječmínků ( čp 56)  po trafostanici.   Zatím se ale nic neděje .. 
   Řešit s ředitelkou TS.  Před zahájením ještě požadujeme projednání rozsahu, detailů  plánovaných úprav. 
 

- Členové SKU  byli seznámeni s návrhem / vizualizací umístění náhradní výsadby kolem areálu Atek, 
  směrem k sídlišti a Udánkám  ( mail M.Mičky 05.05.2019)  stejně jako s vyjádřením K. Krejčíře k návrhu 
  ( mail 07.05.2019 ).   
  Ve smyslu mailu z 07.05. 2019  žádá SKU informaci k záměrům dostavby zadní části areálu Atek a   
  stanovisko  zodpovědných orgánů/ odborů města k případné dostavbě. 
 

 
Zapsal Karel Krejčíř   22.05.2019 
 

 

 

 

 


