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Dobrý den,
dostává se k Vám další číslo našeho zpravodaje. Vychází s mírným zpožděním způsobeným
větším počtem akcí a vyřizováním náročnějších agend spojených s chodem města a úřadu. O některých
se zmíním v následujícím textu.
Jak jste si jistě všimli, byla dokončena stavebně dopravní úprava náměstí a to částí „Zastávka a
okolí“. Výběrové řízení s nejnižší cenou vyhrála a stavbu provedla firma p. Josefa Vojtěchovského
z Teplé. Kolaudační řízení celé stavby (tedy i park a parkoviště u COOP, všechna tři nová zastávková
místa pro autobusovou dopravu, chodníky) proběhlo koncem června a 2.7.2015 bylo vydáno speciálním
stavební úřadem dopravním kolaudační rozhodnutí. Celá letošní akce vyšla po odečtu získané dotace od
Karlovarského kraje (170.000,-Kč) naši městskou kasu na celkovou částku 1.098.984,20 Kč. Původní
„tabulkový“ rozpočet se bez víceprací a změn pohyboval kolem částky 1,85 milionu Kč. Zde si dovolím
ještě opětovně zkonstatovat, že určení výšek přejezdů, výškové osazení obrubníků a dalších náležitostí
skutečně nerozhoduje starosta, ale projektantem zhotovený a všemi dotčenými institucemi schválený
projekt dle platných norem ČR a EU.
Poslední chybějící tečkou za kompletní revitalizací celého náměstí je položení nových
asfaltových povrchů v celé severovýchodní části. Tyto práce máme v plánu na příští rok.
V prázdninových měsících (předpokládaný termín je počátkem srpna) bude zahájena další, již
dříve avizovaná, stavební akce v lokalitě Staré paneláky. Ve výběrovém řízení (tentokráte bylo 7
uchazečů) na dodavatele stavby nových parkovišť a obrubníků byla nejlevnější a tudíž vyhrála firma p.
Jiřího Chrenáka z Toužimi.
U Starých paneláků bylo v jarních měsících dle dohod a úspěšných jednání kompletně vyměněno
hlavní vedení vody včetně přípojek k panelovým domům (přípojky si hradily „bytovky“ ze svého).
Bezvýkopovou technologií byla samonosnou rukávcovou vložkou ze skelných vláken a pryskyřice
opravena hlavní trasa splaškové kanalizace, a to až k začátku řady garáží pod hlavní silnicí. K těmto
pracím také patří propojení kanalizací a tím vyřazení z provozu velkého septiku v prostoru zatravněné
plochy pod čp. 125 (dětské hřiště). Tato jímka se stala nadbytečnou výstavbou čistírny odpadních vod
již před mnoha lety, ale věc se dořešila až nyní. Veškeré tyto práce byly prováděny i odbornými firmami
na náklady VaK K.Vary a také jejího střediska Toužim. Úplně posledními pracemi „pod zemí“ bude
oprava (také bezvýkopově) tří drobných narušení dešťové kanalizace, které pro město provede
specializovaná firma. Všem, těmito pracemi dotčeným, občanům děkuji za pochopení a shovívavost,
které s tímto a s další výstavbou byly a ještě nutné budou.
V jarních měsících byla při výjezdu z našeho městečka směrem na Bečov nad Teplou
zrenovována další drobná památka „Kovaný kříž s Kristem“ (zhotovitel kovář p. Rudolf z Vodné) a
upraveno okolí tohoto prostoru.
Od března je na našich internetových stránkách stejně jako mnoho dalších informací (fotografie
z akcí, podklady k výběrovým řízením, dokumenty z úřední desky atd.) umístěn zastupitelstvem
odsouhlasený zápis do kroniky města za rok 2014 včetně všech foto příloh.
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