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Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás ihned v úvodu pozvat na Krásnoúdolské slavnosti, které proběhnou v sobotu
25. června. Podrobný program (i dalších akcí) naleznete na dalších stranách tohoto periodika. Věřím,
že letos k nám bude počasí na všechny akce přívětivější a další vystoupení našich spoluobčanů jako
„Překvapení“ Vás opět nadchne a pobaví.
V dubnu a květnu jsme zvládli provést obě letošní největší investiční akce a to rekonstrukci
chodníku z náměstí při hlavní silnici směrem na Bečov a pokládku nových asfaltových povrchů.
Rozpočtovaná cena akce „Chodník Náměstí – západ“ byla 484.000,-Kč. Díky vysoutěžené ceně
(8 uchazečů o zakázku) jsou konečné celkové náklady v částce 345.596,80 Kč. Na tuto opravu se podařilo
získat dotaci od Karlovarského kraje ve výši 170.000,-Kč, takže náklady našeho městečka jsou pouze
ve výši 175.596,80 Kč.
Tabulkový rozpočet na akci „Krásné Údolí – Nové asfaltové povrchy v lokalitách Náměstí
(východ a sever), Staré paneláky a prostor před domy čp. 89 a čp. 147“ byl necelých 1,7 milionu Kč.
Opět díky soutěži (5 dodavatelských firem) byla celá akce s vítěznou firmou Strabag a.s. uskutečněna za
1.323.330,21 Kč. I na tuto investici jsme se snažili získat dotaci a to od Ministerstva pro místní rozvoj
(viz minulé číslo Občasníku). K dotačnímu titulu se ovšem sešlo 2.363 žádostí z celé republiky na celkovou
částku přes 1,2 miliardy korun, kdy bylo vyčleněno jen 445 milionů. Jakým způsobem probíhal výběr,
jsme dosud informováni nebyli, ale výsledkem je, že Krásné Údolí neuspělo.
V souvislosti s pokládkou nových povrchů, bych zde chtěl poděkovat všem rozumným
spoluobčanům za trpělivost a vstřícný přístup. Dodavatelem prací muselo dojít k posunutí termínu a
tím i změně plánu uzavírek některých komunikací. Že někteří řidiči nevydrželi, odstranili zábrany a
bezpodmínečně museli na nově položený asfalt vjet, je mrzuté, ale patrně by jejich „plechový miláček“
na jiném místě „nepřespal“. Rozum a ohleduplnost k práci druhého někdy holt chybí. Všechny
zrenovované prostory a části města získaly těmito finálními pracemi nový vzhled a jednoznačně došlo
ke zlepšení kvality dopravní přístupnosti daných míst. Revitalizaci celého náměstí můžeme tímto tedy
považovat za dokončenou.
V jarních měsících byl na základě loňského setkání s hejtmanem Karlovarského kraje proveden
Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., zdravotní prořez a pokácení nemocných stromů u
komunikace K.Údolí – Odolenovice, včetně stromů v obci.
Další příznivou informací je příslib, že na základě opakovaných intervencí (např. právě u
hejtmana kraje) bude v letních měsících opraven povrch silnice III. třídy a to od odbočky k firmě
Hollandia s.r.o. až ke konci Odolenovic. Rekonstrukce bude provedena položením nové asfaltové
vrstvy na stávající povrch, který bude lehkým odfrézováním vyrovnán. V intravilánu Odolenovic bude
vše odfrézováno tak, aby zůstaly zachovány současné výškové úrovně vjezdů do jednotlivých domů. I
zde žádám hlavně Odolenovické o trpělivost, vstřícnost a pochopení k prováděným pracím a
omezením, které tato akce přinese. O přesném termínu budeme zainteresované včas informovat.
Novinkou je i umístění venkovního stolu na stolní tenis na návsi v Odolenovicích. I zde prosím
všechny, včetně Údolských „teenagerů“, o šetrné zacházení s ním.
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