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březen  2014 
 

 

Dobrý den. 
 

 

       Dostáváte do rukou první letošní číslo našeho zpravodaje o dění v Krásném Údolí. Dovolte, 

abych se úvodem ještě krátce vrátil k roku loňskému. V roce 2013 jsme hospodařili s kladným 

hospodářským zůstatkem ve výši 386.589,65 Kč, což považuji za výsledek velmi dobrý. Příjmy i výdaje 

byly oboustranně ovlivněny finálními pracemi a vyúčtovanou dotací k rekonstrukci jižní části náměstí a 

některých chodníků od SZIF Ústí nad Labem. Město mělo celkově k 31.12.2013 pouze dvě pohledávky 

(dlužníky) a to v souhrnné výši 1.050,-Kč (obojí za odpady). Přehled odpadového hospodářství 

naleznete na dalších stranách tohoto vydání. 
 

 V lednu byla vyhodnocena celostátní soutěž „Památka roku 2013“ (informoval jsem v posledním čísle 

Občasníku) a to i v krajském kole - v Karlovarském kraji, kam jsme přihlásili náš kostel sv. Vavřince 

s rekonstrukcí vnějších omítek. V kraji byly nominovány pouze tři památky a vítězem se stala 

rekonstrukce bývalé radnice v Teplé, které dala komise ve finále před naším kostelem přednost.   

 

 Hlavním investičním cílem pro letošní rok je pokračování v rekonstrukci náměstí – části „Park a 

okolí prodejny COOP“. Vzhledem k velice příznivě vysoutěžené částce na tuto akci (oproti původním 

projektovým rozpočtům), bychom chtěli v létě ještě provést obnovu pochozích chodníčků na hřbitově. 

Dílčí miniakcí bude doplnění tří nových světelných bodů v částech města, kde lampy chybí a jejich 

doplnění občanům určitě pomohou. 
 

  Po mnoha měsících i intenzivních jednání byl s VaK Karlovy Vary sjednán monitoring stavu sítí 

pitné vody a kanalizace na území „Starých paneláků“. Tímto je kontrola sítí zanesena v jejich 

plánovaném rozpočtu a tak by se měla uskutečnit v letošním roce - dojde k detailnímu zjištění 

případného rozsahu nutné rekonstrukce uvedených sítí a bude získán podklad pro alokaci potřebných 

financí u VaK pro rok 2015. Město proto zajistí letos projektovou dokumentaci na úpravu dopravního 

řešení tohoto silněji obydleného prostoru. A tak by v roce 2015 mohlo ihned po opravách (a rozkopání 

ulice) dojít k úpravě prostor do nového vymezení komunikací, parkování a zelených ploch. Vše bude 

plánováno se snahou  pro položení nového asfaltového povrchu, který je v této lokalitě již značně dožilý 

a nekvalitní.   
  

 Dalším dílčím úspěchem skončilo dva roky se opakující „otravování“ k obnově povrchu 

komunikace III. třídy č. 1792 (od křižovatky hlavní silnice směr K.Údolí – Přílezy). Od Krajské údržby 

silnic Karlovarského kraje mám příslib položení nového povrchu právě od křižovatky na náměstí až ke 

konci města. Práce v rozsahu vyfrézování a následného položení nového živičného povrchu by měly být 

provedeny v letních měsících. V důsledku tohoto příslibu by bylo vhodné, aby město provedlo 

plánovanou rekonstrukci chodníku od domu manželů Janečkových k domu p. Vitnerové (úsek cca 85 m) 

už letos a to před pokládkou nového asfaltu. Tímto se nebude muset do nového úseku komunikace 

v nejbližších letech zasahovat. Město má i na toto připravenou projektovou dokumentaci. S celou 

záležitostí jsme se obrátili na vedení a nové majitele firmy Hollandia Karlovy Vary a.s. a ti rozhodli o 

příspěvku našemu městu ve výši 100.000,-Kč. Za příspěvek i touto formou velice děkuji.   
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