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Dobrý den,
dostává se Vám do rukou poslední vydání našeho Občasníku v letošním roce, jehož součástí je i
brožura vydaná k 525. výročí založení a zpět navrácení titulu „Město“ pro Krásné Údolí. Na tomto místě
velice děkuji Ing. Janu Mládkovi za práci odvedenou na tvorbě této publikace.
Druhou přílohou tohoto vydání jsou informace ředitele ZZS Karlovarského kraje p. MUDr.
Romana Sýkory, Ph.D., které navazují na mnou podané informace z posledního čísla Občasníku.
Podrobnější informace k tomuto – viz str. č. 5.
Další přílohou je informační leták k dokončené dotační akci „Krásné Údolí - Obnova náměstí a
dopravní infrastruktury“. V říjnu byla dokončena zástupci poskytovatele dotace (Státní zemědělský
intervenční fond Ústí nad Labem) administrativní a následně i fyzická kontrola za účelem prověření
garantovaných a závazných parametrů celé akce - vše bez jakýchkoliv nedostatků. V minulém týdnu byl
celý projekt ještě jednou prověřen z nadřízené kontroly a byla podána žádost o odeslání druhé a poslední
části přiznané dotace. Věříme, že zbylou sumu přes 1,4 mil. Kč obdržíme ještě letos a tím bude celá věc
kompletně uzavřena. Podrobnější informace převážně finančního charakteru k tomuto projektu
naleznete na přiloženém propagačním letáku.
K poslednímu dni měsíce září byla dokončena a předána stavba „Oprava fasády na kostele sv.
Vavřince v Krásném Údolí“. Drobné nedostatky byly odstraněny počátkem října. Dne 20. října proběhl
v kostele koncert k příležitosti dokončení stavebních prací. V současnosti je ze strany faráře p. Józefa
Szczepaniaka prováděna dobrovolná sbírka na nové dveře do vstupní síně kostela. V budoucnu bude
prvotně řešeno odvodnění okolí (hlavně jižní část + opěrná zeď k budově městského úřadu), dále
pochozí chodník kolem kostela a hlavně zahájeny práce na zajištění dotací na opravy vnitřních omítek
včetně stropu a oken.
Po dohodě s panem farářem jsme si dovolili náš kostel sv. Vavřince přihlásit do soutěže
„Památka roku 2013“, kterou vyhlásilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. O výsledku
budu informovat v příštím roce.
Větrné elektrárny na území katastru Krásného Údolí a aktuální stav tohoto projektu?? V letních
měsících byl zpracován Posudek vlivu tohoto záměru na životní prostředí a to vybranými odborníky ze
strany Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚKK). Posudek s negativním stanoviskem je možno
nalézt na www.cenia.cz/eia kód KVK456, nebo si přečíst včetně všech příloh na našem úřadě. Na
základě žádosti předkladatele (případný investor a iniciátor záměru – VTE Krásné Údolí, s.r.o.) bylo
celé řízení, pro záměr umístění šesti větrných elektráren v navržené podobě, ukončeno. Další informace,
vyjádření a názory jednatele předkládající strany k ukončenému procesu jsou také součástí tohoto
vydání – viz str. č. 7.
Dále byl počátkem listopadu (po šesti měsících čekání) rozhodnut spor mezi městem Krásné
Údolí versus Ministerstvo dopravy (MD) a Úřad pro civilní letectví (ÚCL) o ochranných pásmech letiště
Toužim v Přílezích. Podstatou sporu bylo umístění ploch v nově tvořeném územním plánu pro
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