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Vážení spoluobčané, 
  

 dovolte mi Vás v úvodu upozornit na v srpnu uveřejněný záměr města k nakládání s pozemky 

(čj.: 261/2016 ze dne 4.8.2016). Směnou smlouvou se nám v posledních měsících podařilo získat pozemek 

(evidovaný jako ostatní plocha) p.č. 189/1 v k.ú. Krásné Údolí, který jsme, na základě některých dřívějších 

požadavků a zájmu, s geodetem rozdělili „polním náčrtem“ (viz. příloha záměru na našich www stránkách). 

Podstatou tohoto kroku je, že tímto vzniklo 6 dílčích pozemků, využitelných k pronájmu jako 

zahrada. V současnosti je ještě 5 zahrad nezadaných (o velikosti 297 až 335 m2). Případní zájemci mne 

mohou kontaktovat pro bližší zjištění podmínek pronájmu.  
 

 Počátkem srpna proběhlo, u vítěze letošního ročníku „Vesnice roku Karlovarského kraje 

2016“ v obci Valy (u Mariánských Lázní), slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola této soutěže. Po 

dvou diplomech z předchozích let jsme tentokráte obdrželi „Čestné uznání za spolupráci 

s podnikatelskými subjekty“. Cena byla udělena bez finanční odměny. 
 

 Tak jako v letech minulých, jsme i letos pro Vás připravili k tomuto vydání Občasníku malý 

dárek. V červenci jsme dokončili práce s vytvořením a vydáním „pexesa“ s motivy obou našich obcí. 

Pexeso je i s tímto periodikem předáváno do každé rodiny. Případní zájemci o další „dvojlisty“ pro 

své příbuzné a známé si mohou volná vyhotovení zakoupit na našem městském úřadě (cena je 20,-

Kč/ks).   
 

 V souvislosti s nově odsouhlaseným a aktualizovaným plánem rozvoje našeho městečka a 

Odolenovic (viz „Projektové záměry pro období 2017 – 2022“ na našich www stránkách), si Vás všechny dovoluji 

oslovit k diskuzi o dalším využití budovy čp. 1 (bývalá radnice na náměstí). Po zkušenostech z let 

minulých (průzkumy formou dotazníků) preferujeme osobní diskuzi. Prosím, pokud máte nějaký nápad, 

představu o možném využití této budovy, oslovte buď přímo mne, nebo některého zastupitele. 

Samozřejmě se nebráníme ani písemným formám Vašeho sdělení. Chceme znát Váš názor. Investice 

do této budovy budou značné a jen z rozpočtu našeho města, bez dotace, je kvalitní oprava nereálná. 

Proto chceme připravit vizi využití budovy a zajistit na toto projektovou dokumentaci s jasným 

zaměřením na možné dotační tituly. Ano, souhlasím, jedná se v tomto případě o „běh na hodně 

dlouhou trať", ale nějak začít musíme.  
   

 Obdobně „běžíme“ již na akci „Cyklostezka K.Údolí - Útvina - Toužim“. V červenci proběhlo 

prvotní setkání starostů s majiteli dotčených pozemků. Na setkání byl podrobněji představen záměr 

s návrhem umístění trasy a také plánovaný administrativní postup, který by měl vést ke změně 

majitelů potřebných pozemků. Na základě proběhlé diskuze jsou v současnosti projektantem 

prověřovány ještě dvě varianty umístění stezky. 
 

 Na naše internetové stránky jsme vložili ve složce „Odkazy“ záložku „Geoportál“. V této 

novelizované aplikaci si můžete přehledně mapovat pozemky, mapy (katastrální, digitalizované, 

topografické a ortofoto), ale také i čísla popisná, měřit vzdálenosti, plochy a získat další informace. Vše 

nejen v katastrech Krásného Údolí a Odolenovic, ale v celé ČR. 
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