OBČASNÍK

č. 4/11

obce Krásné Údolí
Krásné Údolí č.p. 77, 364 01 Toužim
Tel. : 353 312 024, Fax : 353 311 553, E-mail : starosta@krasneudoli.cz

www.obeckrasneudoli.cz
Září 2011

Dobrý den,
v úvodu Vás chci pozvat na další veřejné setkání občanů v kulturním domě, které se uskuteční v
úterý 27. září od 18.00 hodin

(viz pozvánka na str.2)

Podstatou tohoto setkání je seznámit Vás obyvatele Krásného Údolí a Odolenovic s nabídkou
výstavby větrných elektráren v katastru naší obce. O dalších podrobnostech se dočtete na následujících
stranách tohoto občasníku. Vzhledem k závažnosti rozhodnutí, které budeme muset jako zastupitelé
Krásného Údolí učinit, Vás žádám o účast, diskuzi a vyjádření svých dotazů, připomínek a názorů.
Dne 18.5.2011 se uskutečnilo setkání občanů za účelem seznámení s problematikou nově tvořeného
územního plánu. Setkání se zúčastnilo 32 občanů. Dle požadavků byly zapracovány dva návrhy majitelů
nemovitostí a dokument byl postoupen dalšímu úřednímu postupu. V současnosti byl vydán Magistrátem
města Karlovy Vary návrh „Zadání územního plánu Krásné Údolí“ k připomínkovacímu řízení dalším
institucím.
V posledních měsících a týdnech jsme dokončili s dotačním příspěvkem plánovanou rekonstrukci
části hlavního chodníku v obci s vytvořením zpomalovacího vjezdu pro obytnou zónu „starých paneláků“.
Součástí akce byla i rekonstrukce altánu. Dále jsme využili momentálně dostupné techniky a vybudovali
zpevněnou plochu (zámková dlažba) pro nádoby na tříděný odpad v Odolenovicích, vybourali původní
betonové bloky dvou popelišť u starých bytovek, upravili a zkulturnili plochu pozemku vedle dětského hřiště
(původně využíváno jako zahrada staré mateřské školy). Také jsme dobudovali ochranný plot podél
chodníku u hlavní silnice a v neposlední řadě byla zrekonstruována vstupní vrata na hřbitov.
V srpnu bylo Karlovarským krajem vyhlášeno II. kolo podávání žádostí o příspěvek na „Program
obnovy venkova“ za rok 2011. S ohledem na velmi krátký termín pro zpracování projektu bylo žádostí od
obcí podáno podstatně méně než v I. kole. Naše obec termín stihla a požádala o příspěvek na akci: “Oprava
veřejného osvětlení – I. etapa“, kdy by mělo dojít k výměně celkem 20 ks pouličního osvětlení. Jedná se o
výměnu nevyhovujících trubicových svítidel. Do svítidel i přes opakované opravy a výměny krytů zatéká a
tím dochází k dalším finančním nákladům. Žádost na příspěvek z Karlovarského kraje zněl na maximálně
možných 50% z celkově plánovaných 100.000,-Kč. Z důvodu snahy o úsporu financí za elektrickou energii
za veřejné osvětlení (celkové náklady za posledních 12 měsíců jsou přes 102.000,-Kč !!!) se zastupitelé
rozhodli v případě obdržení dotace snížit sílu svitu u nově instalovaných svítidel ze 72 na 50W/ks, což je pro
veřejné osvětlení dostatečná intenzita. Svítidla nad hlavní silnicí a další možnosti úspor budou řešena
s odbornou firmou a se zástupci Ředitelství silnic a dálnic v nejbližší době.

Martin Frank
starosta obce
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