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únor  2013 

 

Dobrý den. 

            V posledních letech Vás informujeme vždy v prvním čísle roku našeho Občasníku o výsledcích 

hospodaření za předchozí kalendářní rok. Ani letos tomu nebude jinak. Neuzavřená dotační akce „Obnova 

náměstí a dopravní infrastruktury Krásné Údolí“ není v níže uvedené příjmové a výdajové bilanci započtena. 

Podrobnosti o tomto viz str. 5.   
 

 V roce 2012 byl „účetní výsledek“ hospodaření vykázán kladný v celkové výši 405.854,47 Kč (viz 

Závěrečný účet města Krásné Údolí na úřední desce a na internetových stránkách města), kdy v tomto jsou 

započteny odpisy, vyřazené pohledávky, výnosy z předpokládaných neinvestičních transferů, ..…  

 Ve skutečnosti jsme hospodařili v loňském roce (bez akce SZIF), dle přijatých a vydaných financí 

běžného roku, s kladným zůstatkem 149.618,- Kč. Myslím, že jsme i s takto nevysokým rozpočtem 

pokračovali v nastoupeném trendu a opět život v našich obou sídlech alespoň trochu pozvedli.  
 

 V souvislosti s dokončovacími pracemi na první části obnovy náměstí Vás všechny vyzývám 

k prohlédnutí „Situace“ navrhovaných úprav parku a zbylé části náměstí. Prvotní představa připravovaného 

projektu je vyvěšena jak na úřední desce, tak i na našich internetových stránkách. Dále Vás žádám o 

připomínkování, námitkování a případně i Vaše návrhy na tyto úpravy. Tyto informace můžete předat 

v písemné podobě (mail, pošta, obyčejně do schránky) na náš úřad nebo i ústně přímo mně a to do 

30.3.2013. Poté zastupitelstvo připomínky a případné náměty vyhodnotí. Pokud to bude reálné (technické 

možnosti a zákonné normy) zapracuje je projektant do projektové dokumentace. Tento dokument by měl být 

v létě zpracován a na podzim bychom zahájili stavební řízení. Vzhledem k předpokládanému objemu 

potřebných financí na tuto konečnou úpravu v žádném případě neslibuji, že budeme projekt ihned příští rok 

realizovat. Vše bude záležet na možnosti případných dotací (v současnosti ještě nejsou plně stanoveny a 

určeny dotační tituly pro plánovací období 2014-2020) a finanční situaci města. 
  

 Prvotním úkonem, který jsme již letos pro tento projekt provedli, byla odborná kontrola dřevin 

v parku. Tuto provedla specialistka pro odvětví dendrologie a zároveň soudní znalkyně v oboru ochrany 

přírody. Bylo zjištěno, že prostřední a zadní vrba (směrem k domu manželů Láskových) jsou i přes totální 

dekapitaci (kompletní ořez a „zmlazení“) značně rizikové. V obou se nacházejí značné dutiny v kmeni, kde 

dochází léta k zatékání dešťové vody a tím i prohloubení a zrychlování hnilobných procesů uvnitř kmenů a 

tím zeslabování fyziologické stability. Jednoznačným závěrem bylo doporučení pokácení. Z tohoto důvodu 

bylo městským úřadem zahájeno (ostatně jako na všechny nadlimitní stromy v našem městě) řádné řízení za 

účasti ochránců přírody. Celou záležitost trochu podrobněji vysvětluji z důvodu předejití určitých nejasností 

a tlaků některých občanů, kterými jsem byl nařčen z nadměrného kácení stromů v majetku a hlavně 

intravilánu města. Za loňský rok byly pokáceny (po řádném řízení a souhlasu ochránců) strom na hřbitově 

(značné narušování hrobů a hřbitovní zdi), jehličnan u altánu (riziko mělce kořenícího jedince v zástavbě) a 

strom u čp.77 (riziko a vzrůstající skutečnost padajících větví do oblasti vstupu a zahrady mateřské školy). 

Naopak bylo při akci Den pro náš region v Odolenovicích vysázeno 13 (dnes vzrůstajících stromů, zaschnutí 

dalších 12 kusů bylo úspěšně reklamováno) a v průběhu roku dalších 18 stromů a 20 tújí v Krásném Údolí 

(umístění – staré paneláky, náměstí, u kulturního domu, u fotbalového areálu, zahrada MŠ, túje = Nové 

paneláky). 

    


