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Zápis z jednání Samosprávné komise Udánky                                                    

 
Datum a čas jednání:     07.08. 2019    16:00 

Místo konání:                Udánky,   Udánská hospoda          

Přítomni:   S.Šírová,   J.Vojta,   T. Kobylková,   Z.Šunka,   K. Krejčíř  

Nepřítomni (omluveni):   S.Hanáčková,   J.Sís,   A.Navrátil,   A.Odstrčilová 

Hosté:   Ing. O.Vlk,  M.Jurenka 

 

Program jednání 

1. Zahájení 
 

2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 
 

3. Osobní seznámení se s ing Vlkem a jeho vizí výstavby 460 řad.domů západně od Udánek 
        Diskuze na toto téma s duchovním otcem záměru. 
 

4. Kontrola plnění plánu práce SKU  
 

5. Výběr záměru pro čerpání z particip. rozpočtu, další postup 
 

6. Různé 
 

7. Návrhy usnesení pro radu města 
 

8. Úkoly vyplývající z jednání 
 

9. Přílohy 

 

 

 

1. Zahájení 

K. Krejčíř  přivítal přítomné členy SKU a hosty ( prezenční listina). Konstatoval, že se jedná  

o mimořádně svolanou schůzi z iniciativy ing.Vlka, který chtěl osobně prezentovat komisi  již 
známou, v MT od května 2019 šířenou studii / vizi výstavby 460 řad. domků  západně od 
stávající zástavby Udánek.                                        
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2. Kontrola zápisu z předch. jednání        Nekontrolováno 
 

3. Prezentace vize / záměru výstavby 460 řad. domů -  ing. Vlk Oldřich osobně 
K. Krejčíř na úvod konstatoval, že SKU má studii od května k dispozici, stejně jako následná 
doplnění (dopravní dostupnost) a veškerou korespondenci. Stanovisko  SKU  k záměru je od 
prvopočátku jednoznačně negativní, vizi považuje za zcestnou. 
Ing.Vlk nesdělil komisi žádné nové skutečnosti, pouze reprodukuje známé formulace 
z předchozí mail. korespondence, zvláště pak nejaktuálnější materiál :  “ Informaci o záměru  
na vybudování nové residenční lokality města, t.j.460 řad. domků v městské části Udánky a 
Návrh na usnesení pro jednání Zastupitelstva města na den 2. září 2019 “.  
Komise konstatuje, že veškerá písemná vyjádření ke dni konání schůze, která má k dispozici 

od členů rady,  členů zastupitelstva,  KISP,  městského architekta … jsou negativní,  
nedoporučující, od záměru se distancující.  
Pro ing. Vlka a jeho záměr je nepříznivý i výsledek jeho jednání  (středa 07.08. dopol.) se 
spolumajitelkou pozemků S.Hanáčkovou. Ta komisi informovala o výsledku setkání. Ani ona, 
ani T.Sychra pozemky k  danému účelu využití neprodají.  
Bez ohledu na tuto podstatnou skutečnost se všichni přítomní členové SKU vyjádřili k 
záměru zamítavě.  Považují ho za nepřijatelný a to z jakéhokoli úhlu pohledu. 
Ing. Vlk odchází ze schůze komise se slovy „ Nepovedlo se , nevadí, alespoň jsme to však 
zkusili“.  Jako rezignace vyznívá i následný mail ing.Vlka. ( příloha 2). 
4.  Kontrola plnění plánu práce 2019 SKU ( příl. 3)  Projednané body 

Ad 2,3  chodník. 2019 bude vypracován projekt chodníku od návsi směr k hasičce a přes  

křižovatku, potok - napojení na chodník  z kopce od města.  Zpevněná plocha u hasičky 

bude součástí projektu. Realizace 2020. 
Ad 5 zpomalovací retardéry.  Nainstalovány 13.08. tak, že neplní zpomalovací funkci. 

14.08. na tuto skutečnost mailem upozorněny TS, Odb.dopravy, M.Mička na vědomí ( příl. 

4). 
Ad 9 izolační zeleň, průmyslová zóna.   Proběhlo jednání 12.06. 2019  u areálu fy Atek za 

účasti zástupců  Odb.výstavby,  Odb. živ.prostředí,  projektanta dostavby areálu Atek,  zahr. 

architekta, který bude  iz.zeleň realizovat,  místost. M.Mičky,  za SKU K.Krejčíř.  Existuje 

zápis ze schůzky, SKU neobdržela.   Zahájení prací září / říjen 2019.  
Ad 10 /  Projekt / úpravy parčíku na návsi .  08.08. na místě setkání se zahr. architektem ing. 

Šteflem (za SKU K.Krejčíř, J.Vojta).  Ing.Štefl spolupracuje s MU (Generel zeleně). Od SKU 

obdržel zpracovanou studii úpravy parčíku i  obec.plochy Ječmínkovi / Krejčířovi. Cca do měsíce 

posoudí, zpracuje návrh / koncepci zeleně.   
      Parčík/náves dále b.5 jednání schůze: Participativní rozpočet. 

     Ad11 Obnova, zhotovení kříže.  Dle infa od místostarosty a M.Mička zpracován 

      rozpočet / nacenění jednoduché symbolické varianty. Realizace 2020.  

     Ad 12 /  Úprava zanedbaných veřejných prostranství.  Práce v úseku  Ječmínkovi – 

     Krejčířovi: ohrazení pro kontejnery,  zpev. plochy, zeleň měly tech. služby zahájit 05.2019.  
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     Komise konstatuje, že z malého odkladu ( vyjádření ředitelky TS ) jsou 3 měsíce bez  
     náznaku jakékoli aktivity.  
      Další body plánu 2019 se neprojednávaly   

 

5.Participativní rozpočet   

Oba předložené projekty se týkají parčíku na návsi, předseda SKU doporučuje rozhodnout o 

 jedné z variant co nejdříve, aby se něco stihlo 019 ještě i realizovat.Připomínka hosta schůze  
 M.Jurenky, že u realizace záměru města nad 50tis. Musí proběhnouti výběrové řízení byla 
 následně uvedena na pravou míru.  Realizace záměru v rámci particip.r.do 100tis je bez 
 výběr. řízení na dodavatele. Částku lze převést do násled. roku, záměr realizovat třeba na jaře 
 2020..  
 

6. Různé 
Zřízení el.přípojky v parčíku na návsi, v prostoru plánovaného zastřešeného zázemí. 
 

7. Návrhy usnesení pro radu města 
- Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKU konané dne 07.08.2019 
- Rada města bere na vědomí matriál předložený ing. Vlkem:  Informaci o záměru 
   vybudování nové residenční lokality města , t.j 460 řad. Rodinných domků v městské 
    části Udánky a Návrh ing Vlka na usnesení pro jednání Zastupitelstva města. 
- Rada města doporučuje zastupitelstvu předložený záměr ( bude li zastupitelstvu předložen) 
   neschválit a dále se záměrem, nebo jakoukoli jeho variantou v dané lokalitě nezabývat . 
 

8. Úkoly vyplývající z jednání 
Ad b.4 / 2,3 plánu práce – Zprostředkovat jednání/ konzultaci zástupců SKU se zpracovatelem     
                  projektu chodníku.                                                                                       M.Mička 
           / 9 plánu práce  -  Obstarání / zaslání zápisu z jednání k iz.zeleni kolem  areálu Atek. 
                                                                                                                                       M.Mička, 
          / 5  plánu práce -  Sjednání nápravy, řešit s TS,  odb. dopravy          K.Krejčíř,  M.Mička 
          / 12 plánu práce -  Jednat s TS o zahájení úpravy veřejného prostranství plánované     
                v r.2019.                                                                                       K.Krejčíř,  M.Mička 
Ad b.6   Projednat/objednat u RZ zřízení pojistkové skříňky  a trvalé el. přípojky v parčíku na 
             návsi, v místě plánovaného zastřešeného zázemí (altánu)                                      ?? TS 
 

Přílohy     1.  Prezenční listina 
                 2.  Mail ing. Vlk 08.08. 2019 
                 3. Plán práce SKU 2019 
 

Zapsal:  Karel Krejčíř                              předseda komise  
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Ověřil: …………………………….., ověřovatel zápisu  

 

Schválil: ……………………………, předseda komise 
 

 

 


