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Zápis z jednání Samosprávné Komise Sušice 
 

Datum a čas jednání 12. 9. 2019  v 18:00 

 

Místo konání  Sušice, hospoda na hřišti 

 

Přítomni J. Bohatec, D. Dokoupilová, J. Forman, M. Horáková, V. Charvátová, O. Konečný,  

  P. Krajčí, D. Řezníčková, M. Štěpař, J. Trantírková 

 

Nepřítomni (omluveni)  --- 

 

Hosté  M. Mička 

 

Program jednání 

 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 
3. Kontrola plnění plánu práce na rok 2019 
4. Participativní rozpočet 
5. Různé 
6. Termín příštího jednání 
7. Návrhy usnesení pro radu města 
8. Úkoly vyplývající z jednání 
9. Přílohy 
 

 

1. Zahájení 
Po zahájení byl program jednání odsouhlasen beze změn. 

2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 
Nekontrolováno. 

3. Kontrola plnění plánu práce na rok 2019 
a. Oprava vedlejší komunikace od bytovky č.p. 87 po hospodu u hřiště – 

oprava byla realizována, ale ne v celé délce komunikace, předpokládané 

dokončení není známo. Komunikace se skládá z parcel 3801/7, 3791/21 a 

3791/23, ale pouze první uvedená je vedena jako ostatní komunikace, zbylé dvě 
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jsou vedeny jako trvalý travní porost, tuto skutečnost by bylo vhodné změnit, 

aby všechny parcely pod komunikaci byly označeny jako ostatní komunikace. 

b. Posunutí radaru blíže k vjezdu do Sušic od Starého Města – ještě 

nerealizováno, rozhoduje se, na který sloup veřejného osvětlení bude nově radar 

umístěn 

c. Úprava lesní stezky kolem trati (pozemek 3859) – byla vysekána před 

sezonou, byla vyžadována opakovaná údržba, komise odsouhlasila zrušení 

tohoto požadavku z důvodu malého využití této stezky 

d. Řešení problému se zrušeným kanálem za hasičskou zbrojnicí, kde dochází 

k nadměrnému hromadění dešťové vody – slíbené vyspádování do blízkého 

kanálu nebylo realizováno. Podle názoru TS je stav stejný, jako před 

zbudováním kanalizace v Sušicích.  

e. Doplnění osvětlení, alespoň 2 bodová světla na cestě od bytovek směrem na 

Kunčinu mezi domy č.p. 32 až 24 – čeká se na vypracování projektu 

f. Ruina domu č.p. 48 ohrožuje okolí i pobíhající děti přímo na pozemku – 

podle vyjádření stavebního úřadu je jakékoliv řešení v nedohlednu, pan Sova, 

který má řešení na starosti, přislíbil do měsíce přijít s plánem, jak s tímto 

problémem dale. 

g. Nevyhovuje nynější stav plochy před hasičkou – plocha byla vyasfaltována. 

h. Vodorovné značení POZOR DĚTI před školkou – bylo realizováno. 

i. Vodorovné značení upozorňující na zúžení v místě autobusové zastávky – 

práce byla objednána, ale ještě nebyla realizována.  

4. Participativní rozpočet 
Jako realizovatelný byl vyhodnocen pouze jediný projekt, i přesto musí proběhnout volba, kdy 

tento projekt musí získat alespoň jeden hlas, aby byl realizován.  

Volba proběhne 25.9.2019 od 18:00 do 20:00 v Sušicích v hospodě na hřišti. 

Na volbě budou přítomni členové SKS, proto si komise odsouhlasila, že využije tuto možnost 

pro sběr podnětů od občanů. Toto bude komunikováno přes facebook, nástěnku v místním 

obchodě, případě i roznosem letáků. 

 Druhý projekt, který nesplňoval kritéria participativního rozpočtu byl návrh rozšíření 

plynového řádu ke čtyřem domům, kde mají občané zájem se připojit. Rozšíření by nebyla 

investice do majetku města a plyn není jediná možnost čistšího vytápění, proto jediná 

pomoc těmto občanům může být pouze formou kvalifikované informace, kolik by je 

takovéto rozšíření páteřní plynové sítě stálo.    

5. Různé 
a. Požadavek SKS na doplnění dvou odpadkových košů – bude přidán jen jeden, v 

blízkosti domu č.p. 39. 
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b. Požadavek SKS na aktualizaci informační tabule u obchodu – bude v dohledné 

době realizováno.  

c. SKS se shodla, že je nutné, aby město provádělo osvětu ohledně topení – čím 

topit, čím nikoliv a jaké jsou možné sankce. 

6. Termín příštího jednání 
Termín příštího jednání byl stanoven na 24.10.2019 v 18:00 v hospodě na hřišti. 

7. Návrhy usnesení pro radu města 
a. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKS konané dne 12.9.2019 

8. Úkoly vyplývající z jednání 
a. ad 3a – zjistit termín a rozsah finální realizace       M. Mička 

b. ad 3a – zajistit přepsání všech parcel pod komunikací na způsob využití jako ostatní 

komunikace         M. Mička  

c. ad 3b – spolupráce s odborem dopravy na definici nového umístění radaru J. Forman 

d. ad 3d – urgování řešení                        M. Mička, J. Forman, D. Řezníčková 

e. ad 4 – organizace volby projektu       členové SKS 

f. ad 5c – osvěta v rámci zpravodaje a dalších komunikačních kanálů  M. Mička 

9. Přílohy 
a. Prezenční listina 

 

 

Zapsal: Josef Forman, předseda komise  

 

 

Ověřil: Josef Bohatec, ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

Schválil: Josef Forman, předseda komise 

 

 

 


