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Zápis z jednání  Samosprávné komise Udánky 

Datum a čas jednání:   12.08.2020     18.00        

Místo konání  Udánky,  Udánská hospoda 
Přítomni:  Krejčíř Karel, Hanáčková Stanislava, Šunka Zdeněk, Sís Josef,  Vojta Jan,  Kobylková Tereza,                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                               

Nepřítomni (omluveni) :   Šírová Stanislava, Odstrčilová Alena, Navrátil Aleš                                                                             

Hosté :                                 Frajvald Petr,  Škrabal Vítězslav,  Sísová Tererza 

                                              Radimecký Petr,  Krejčířová Helena, Sís Josef, Schön Ervin   

Program jednání 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 
               a/ Informace k plánovaným investičním akcím zařazeným do rozpočtu města 2020 
                    náves Udánky, chodníky, rychlost ... 
                    dětské hřiště , particip. Rozpočet 2019     
                   místní komunikace  (rozpočet TS, 150 000,-) 
              b/  trvalá přípojka el. proudu v parčíku. 
              c/  Atek, průmyslové zóna západ, izolační zeleň směr Udánky 
3.          Organizace akce náves 22.08.2020 
4.          Různé 
              kříž, využití pískovců  
              kontejnery na bioodpad, údržba obecních pozemků, sekání trávy 
              hasičská zbrojnice 
              omezení rychlosti 
5.          Termín příštího jednání 
 
  
Ad 1.  Po zahájení, uvítání přítomných členů komise a hostů konstatováno, že jsme usnášeníschopní 
 
Ad 2    Kontrola zápisu z předchozí schůze 
      2a  Děštské hřiště a další invest. akce 
              P. Frajvald :  navýšení ceny nad původní rámec particip.rozpočtu vedením města schváleno. 
              Příprava instalace u dodavatelská firmy probíhá. Operativně odsouhlasena změna typu jednoho 
              herního prvku ( multifunkční domeček). 
          Před zahájením instalace dodavatelskou firmou (předpoklad přelom 08/09 2020 ) musí 
 proběhnout  terenní úpravy na místě instalace. 
 Upřesnění termínu předpokládaného zahájení prací dodavatelské firmy na místě.       P.Frajvald. 
              
 Co se týká ostatních 2020 plánovaných úprav na návsi ( rozpočet města  300 tis Kč) , stále ve 
 stadiu zpracování prováděcího projektu. Reálný termín zahájení  na schůzi nezazněl. Souvisí s 
 možností uvolnit odpovídající finanční prostředky a prioritami města ...    
 Následné mail.vyjádření  tajemnice  Mgr. Trezy Sísové :  Viz příloha č.1 
 
             Opravy místních komunikací v rámci rozpočtu TS  ( 150 000,- Kč) 
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             Ze schůze 06.2020 vzešla jako prioritní oprava komunikaceza č.p. 28 k autoservisu Křenek. 
               
Situaci v tomto prostoru v případě přívalového deště  ještě přiblížil a doplnil mailem a fotodokumentací 
Karel Sedlák  č.p.28  ( příloha č.2). 
Na schůzi 12.08. ale přítomní hosté J.Sís,  E. Schön upozornili na problém, nestabilní vedlejší komunikace 
v úseku od č.p.66 po č.p.24.  Souvisí se stavebními / terenními úpravami kolem č.p.66, nedávnými 
přívalovými dešti. Nestabilita, ujíždění komunikace ze svahu směrem k potoku se projevuje dlouhodoběji, 
pravděpodobně v souvislosti s prováděním splaškové kanalizace. 
Operativně, během schůze provedena obhlídka na místě s následujícími závěry. 
- Zajistit odborné posouzení stavu komunikace, stability svahu statikem (P. Dobroucký ?)               
- Návrh vhodných  opatření  operativně ( příčné odvod.žlaby ), výhledově (zpevnění svahu)           
- Posoudit, navrhnout vhodnou finální vrstvu komunikace, umožňující zasakování             P. Frajvald   
- Prověřit projekt a prováděcí dokumentaci akce Splašková kanalizace Udánky, postup prováděcí firmy v   
   místě problému (stavební deník,dokumentace).                                                                                  P. Frajvald 
- Odkalování koncové větve místního vodovodu, odkalovací šachta u č.p. 24. Zajistit / udělat opatření,   
   aby se při odkalování odvedla voda mimo komunikaci.                                                                       Zd. Šunka 
- Prověřit možnost zajištění vhodné zavážky, do zahrady č.p.66.  Plánované výrazné zvýšení úrovně terénu      
  by stabiltě hrany svahu napomohlo.                                                                                      V.Škrabal,  P.Frajvald 
 
Ad 2b.  Trvalá přípojka el. proudu v parčíku. 
              V.Škrabal :  Potřebné úkony směrem k RZ vyřízeny/ uzavřeny. Provedení reálně 08/09 2020 
 
Ad 2c.  Atek, průmyslové zóna západ, izolační zeleň směr Udánky. 
             Žadný posun, ze strany Ateku žádná aktivita.  Obnovit ve věci jednání příslušných odborů města, 
             zodpovědných představitelů vedení města                                                                                  P. Frajvald 
 
 
Ad 3.   Organizace akce náves 22.08.2020 
            Zvěřinový guláš a vše kolem bude zajištěno                     za myslivce přislíbil na schůzi   P. Radimecký 
            Letáčky do schránek,  plakáty,  zveřejnění FB Udánky                                    splněno,  K. Krejčíř, J.Vojta 
            Lavice, stoly         zapůjčení zajištěno, přislíbeno v Sušicích                                                              J.Vojta 
                                           převoz  Sušice, Udánky , uskladnění  středa/čtvrtek             TS, V Škrabal, K. Krejčíř 
             Posekání trávy na návsi        středa / čtvrtek                                                         TS, V Škrabal, K. Krejčíř 
             Dočasný přívod el. proudu                              A.Navrátil, K.Krejčíř 
             Přístřešek , osvětlení 
             Hudba, repro               Sl. Hanáčková 
           Operativa, přípravné práce                všichni, kdo můžou                                 pátek 21.08.2020  17:00 
                                                                                                                                                                                          
Ad 4. Různé 
           - Pískovce na místě plánovaného dětského hřiště. 
             SKU zváží 21-22.08  možnosti využití pískovců v parčíku.  Ostatní, vytypované kusy určené na 
             výrobu kříže se převezou, uskaldní na vhodné místo. Před zahájením prací na děts. hřišti.   
                      V.Škrabal, K.Krejčíř 
           - Kontejnery na bioodpad, údržba obecních pozemků, sekání trávy 
             Reakce na mail K. Krejčíře ( Příloha3 ) k  záměru města stáhnout / odstranit kontejnery na    
             bioodpad :   
             Kontejnery budou zatím v obci ponechány. Byla zdůrazněna / zvýrazněna ionformace,  jak 
             bioodpad  správně třídit. 
             Úkol pro všechny: Šířit v tomto směru mezi občany Udánek osvětu, důrazně na místě upozorňovat   
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              ty neukázněné. 
          -  Hasičská zbrojnice   
             Posouzení stavu, objektu, možnosti využití ze strany SKU ( uskladnění mobiliáře) . 
             P. Frajvald zorganizoval jednání na místě.                                                     Pondělí  17.08.2020.  14:30      
                                                                                                                                     P. Frajvald, T.Daneš,  K.Krejčíř ? 
          - Snížení rychlosti , retardéry na hlavní cestě   ( připomínka – P. Radimecký) 
            P.Frajvald :  Retardéry, příčné prahy nereálné 
            Snížení rychlosti ano. Věc jednání s příslušnými stranami.   
            Více viz b.1,  příl. 1 vyjádřená Mgr. T. Sísové 
                                         
 
  
Ad 5: Termín příštího jednání:    operativně  září/ říjen 2020.  Pozvánka 14 dnů před. 
 
 
Přílohy :   Příl. č.1      ad b.2a    mail. vyjádření  tajemnice  Mgr. Terezy Sísové   
                  Příl. č.2      ad b. 2a   mail, foto  K. Sedlák 
                  Příl. č.3      ad b. 4      mail  K. Krejčíř 
                  Příl. č.4      Prezenční listina   
                   
 
 
     
 
 

Zapsal        Karel Krejčíř            předseda SKU  

  

  

 


