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Dobrý den. 
 

            Úvodem hned naváži na informace ohledně dotace a akce „Obnova náměstí a dopravní 

infrastruktury“. V letních měsících proběhlo dle novely o veřejných zakázkách všemi dosledovatelné 

výběrové řízení na dodavatele této akce. Hlavním a jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena 

celého souboru jednotlivých staveb a dodávek. Z osmi předaných a řízení splňujících nabídek (firmy i 

z Chebu, Sokolova, K.Varů, ….) zvítězila f. Jiří Chrenák z Toužimi s celkovou cenou necelých 3,5 mil. Kč. 

Jako stavební a technický dozor investora byla vybrána f. Staving-Invest s.r.o., Sokolov a jako administrátor 

celé akce f. Asistenční Centrum, a.s., Most. 

 Práce na stavbách byly zahájeny k 1.9.2012. Rozhodnutím zastupitelstva města, podpořeným 

některými Vašimi ústními vyjádřeními, bude odstraněna kašna z náměstí a nahrazena místem s drobnými 

architektonickými prvky k posezení. 

 Dosud největším problémem staveb je navrhovaná změna povrchu pojížděných ploch na náměstí. 

S ohledem na značně nerovný a poškozený povrch, bylo rozhodnuto o změně původně navrženého živičného 

postřiku se zaválcováním drobného štěrku na nový asfaltový koberec. Tento (po úspěšně vyřízené změně jak 

v projektové dokumentaci, tak i v doplňku výběrového řízení a hlavně dotační smlouvě) bude položen na 

stávající částečně upravený povrch. Vznikne tím celistvá sourodá plocha, která se díky určitému uzavření 

náměstí dopravě, bude možná moci využívat i pro dětské in-line bruslení. Plánované zelené plochy 

s vysazenými keři a stromy nejsou touto změnou nikterak dotčeny. 
 

 Dále bych Vás chtěl informovat o výsledku podané žádosti o finanční příspěvek (i za roky zpět) na f. 

Hollandia Karlovy Vary, a.s. Rozhodnutím vedení společnosti byl našemu městu poskytnut finanční dar ve 

výši 50.000,-Kč. 
 

  Dokončenou akcí (právě probíhá kolaudační řízení) je vybudování a legalizace celkem 26 

parkovacích míst u „Nových paneláků“. Domnívám se, že i přes netrpělivost a určitou neochotu některých 

spoluobčanů, lze tento projekt označit jako úspěšný a potřebný. K úplnosti ještě doplním o informaci, že 

v příštím roce bude (po opravě chodníku mezi Novými paneláky - také jedna ze staveb dotace SZIF) 

provedena výsadba několika keřů popř. tújí pro celkové oživení tohoto prostoru. 
 

 Další, a myslím, že značně pozitivní informací je, že Biskupství Plzeňské získalo dotaci pro náš 

„Kostel sv. Vavřince“. Na úspěchu žádosti má určitý podíl také i naše město a to zajištěním potřebných 

průzkumů a dalších náležitostí. Na jaře příštího roku (předpokládaný je duben) budou zahájeny práce na 

opravě a sanaci vnějších omítek a dalších externích prvků. Celkové náklady Biskupství Plzeňského na tyto 

odborné práce jsou včetně dotace odhadnuty na částku přes 2,5 mil. Kč. Na konci října 2013 by měla být, 

stejně jako dotační akce města, omítka dokončena a kostel „v novém kabátě“ . 
 

 V prázdninových měsících bylo zaměstnanci města upraveno okolí náhrobku na cestě K.Údolí-Brť, 

provedeny terénní úpravy okolí nových parkovišť u „Nových paneláků“, pravidelně sekáním udržovány 

zelené plochy a hřiště, zametána veřejná prostranství jak Krásného Údolí, tak i Odolenovic. Posledním 

červencem skončila veřejná služba pro p. Františka Pecha a p. Alenu Džubakovou-Walterovou. Oběma i 

tímto děkuji za práce vykonané pro naše město. 

 


