
Zápis z jednání Samosprávné komise Sušice (2019/IV)

Jednání se konalo dne 20.6.2019 od 18:00 v Sušicích v hospodě na hřišti.

Přítomni

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

Nepřítomni - omluveni

Drahomíra Dokoupilová, Ing. Peter Krajči

Hosté

Program jednání

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Stav plánu práce na rok 2019

3. Připomínky a podněty občanů

4. Ostatní



Průběh jednání

1. Program schválen beze změn.

2. Aktuální informace k plánu práce na rok 2019:

(a) Oprava vedlejší komunikace od bytovky č.p. 87 po hospodu u hřiště.
Podle posledním informací by se měla realizovat v průběhu září.
Dodatečná informace: oprava by se měla provádět v průběhu července.

(b) Posunutí radaru blíže k vjezdu do Sušic od Starého Města.
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 (2021).

(c) Úprava lesní stezky kolem trati (pozemek 3859).
Bude realizováno v průběhu roku 2019.

Dodatečná informace: lesní stezka byla vysekána před sezónou.

(d) Oprava dětského hřiště.
Již realizováno.

(e) Řešení problému se zrušeným kanálem za hasičskou zbrojnicí, kde dochází k 
nadměrnému hromadění dešťové vody.
Bude realizováno v průběhu roku 2019.

Dodatečná informace: podle TS je v místě situace stejná jako před stavbou 
kanalizace .

(f) Doplnění osvětlení – alespoň 2 bodová světla na cestě od bytovek směrem na Kunčinu 
mezi domy č.p. 32 až č.p. 24.
Bude realizováno v průběhu roku 2019.

Dodatečná informace: bude realizováno během prázdnin.

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

(h) Nevyhovuje nynější stav plochy před hasičkou.
ORM má navrhnout přidat do rozpočtu zaasfaltování plochy (musí být schváleno 
zastupitelstvem města). 
V tiscích pro zastupitelstvo žádný návrh zatím nedohledán.
Dodatečná informace: bude asfaltováno současně s bodem (a)

(i) Vodorovné značení POZOR DĚTI! před školkou  (z obou stran).
Podle ORM - SÚS bylo požádáno a cestmistr Libor Štol přislíbil značení do 



30.6.2019. 
Cestmistr Libor Štol byl kontaktován přímo a o žádné dohodě neví.
Dodatečná informace: přeposlán e-mail z 24.4., ve kterém p. Netolický žádá o 
značení pana Štola.

(j) Vodorovné značení upozorňující na zúžení v místě autobusové zastávky.
Podle ORM - jelikož komunikace není v majetku města, ale ve SÚS Pardubického 
kraje, bude zpracována žádost a následně zaslána k odsouhlasení SÚS k vytvoření 
vodorovného dopravního značení – vodící linie, která naznačí zúžení silnice
Cestmistr Libor Štol byl kontaktován přímo a o ničem takovém neví.
Dodatečná informace: značení je již v řešení TS.

(k) Dopnění dvou odpadkových košů.
Stav není znám.

3. Žádné nové podněty od občanů.

4.

(a) SKS se  shodla,  že  je  vhodné mít  alespoň jeden přechod pro  chodce  přes  průtah
Sušicemi.  Jako  ideální  se  jeví  zúžené  místo  mezi  zastávkami  autobusů  -  bude
komunikováno s dopravním odborem/dopravní komisí města.   

(b) Kontejner na biodpad by měl být umístěn místo kompostéru u mostku naproti domu
č.p. 165. 

(c) Informační tabule u obchodu, kde je možné dohledat domy podle čísla popisného by
se měla aktualizovat.

(d) Příští jednání komise bylo stanoveno na 12.9.2019 v 18:00 v hospodě na hřišti.

Zapsal předseda komise: Ing. Josef Forman                        __________________________
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