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únor  2022 
 

Vážení spoluobčané, 
 

 

 obdobně rokům předchozím i v tomto prvním čísle obdržíte větší množství informací spojených 

s naším Krásným Údolím a Odolenovicemi a loňským rokem.  
 

Pro rok 2021 byl schválen rozpočet města s plánovaným dofinancováním z vlastních úspor 

z předchozích let. Předpokládala se větší částka, a to jako spoluúčast města na naplánované, dotačně 

podpořené, ale nákladné rekonstrukci hasičské zbrojnice. Loni se městu podařilo získat na dotacích 

4.778.614 Kč (viz. stranu č. 7). I přes tuto, pro nás rekordní, částku skončilo celkové hospodaření 

města za tento rok se záporným výsledkem ve výši 1.002.134,01 Kč, což s ohledem na objem investic, 

myslím, není špatný výsledek.  
 

 Finanční přehled zrekonstruované hasičárny (stavba trvala 7,5 měsíce) je následující – veškeré 

celkové náklady = 5.703.834 Kč, dotace od Ministerstva vnitra ČR Generálního ředitelství hasičského 

záchranného sboru = 2.170.071 Kč, dotace od Karlovarského kraje = 1 milion Kč, náklady města = 

2.533.763 Kč. 
 

 I v loňském  roce napadl kůrovec naše městské lesy, což bylo řešeno opětovnou nucenou 

těžbou s následným prodejem získaného dříví. Jako v letech předešlých následovala povinná výsadba 

malých stromků k zalesnění vzniklých holin. Městu se podařilo pro lesy od státu získat dotaci za řešení 

kůrovcové kalamity v roce předchozím. Díky velkému množství žádostí a méně alokovaných 

(vyčleněných) financí se jednalo o podstatně menší částku než v roce 2020. Nová vláda vyhlášení 

dotačního programu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v letošním roce kvůli úsporám už 

neplánuje. Finanční hospodaření městských lesů za rok 2021 bylo obdobné letům předchozím a to 

ztráta tentokráte ve výši 151.928,52 Kč. Stále, a nejen u nás, platí, že v současnosti je vlastnění lesů 

těžce ztrátovou záležitostí a zatím není vyhlídka na brzkou lepší budoucnost. 
 

V polovině ledna bylo vydáno Rozhodnutí o stavebním povolení na stavební akci „I/20 

humanizace průtahu Krásné Údolí“. Zároveň investor (Ředitelství silnic a dálnic ČR) vyhlásil 

výběrové řízení na dodavatele této stavby, které v současnosti stále probíhá.  

Předpokládané náklady se pohybují kolem 40 milionů korun. I naše Krásné Údolí se bude 

částečně finančně podílet a to v rozsahu cca 500 tisíc Kč. Z těchto financí město bude hradit přeložku 

chodníku (místa pro přecházení) u domu manž. Ptáčkových + nový chodník před domem po manž. 

Malhovzových + chodníček u parkoviště prodejny COOP + vymezení plochy při vjezdu ke garážím 

proti Starým panelákům.  

Další a zásadní stavební objekty této akce jsou - vymezení komunikace obrubníky (kde nyní 

chybí) po celé délce města (na šíři 7m) + kompletní dešťová kanalizace pro odvod veškerých vod ze 

silnice + rekonstrukce (výměna) hlavního řadu vodovodu z náměstí na Útvinu + nová samostatná 

vodovodní přípojka od domu manž. Lakomých, kolem garáží k ČOV pro využití f. Hollandia a 

případně v budoucnu napojení vodovodu v Odolenovicích + rozšíření vjezdů včetně nových zelených 

ploch a parkovacích míst + kompletní přemístění místa pro přecházení na náměstí (rozšíření a 

přesunutí stávajících chodníků) + nové vjezdové brány na obou vjezdech do města a s tím spojené 

rozšíření veřejného osvětlení o několik světelných bodů.  
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