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 V květnu byly dokončeny práce na opravě a následném umístění sochy „Andílka“ zpět do prostor 

našeho hřbitova. Díky zajištěné dotaci jsou náklady města pouhých 500,-Kč.  
 

 V současnosti jsou vedeny práce k vybudování parkovišť u „Nových paneláků“. Projekt byl dosti 

dlouhou dobu vyvěšen ve vitríně na úřední desce, ale přesto asi nebyl všemi náležitě prostudován. V krátkosti 

se pokusím osvětlit jeho podstatu – 1) dojde ke zrušení chodníku z náměstí k panelákům a místo něj budou 

vytvořena místa pro podélná stání a úzký pruh (s kačírkem) kde vede kabelové vedení, 2) ve spodní části bude 

zbudován „zpomalovací retardér“ a tím bude celá komunikace brána jako obytná zóna bez chodníků,  3) dojde 

ke zrušení části chodníku mezi domy čp.134 a čp.136 a zde vznikne dalších 9 parkovacích míst, 4) již probíhá 

výstavba nové parkovací plochy (na úkor zeleně) u boku domu čp.138. Celkově se jedná o dostavbu 

parkovacích ploch, kdy bude vytvořeno a zákresem na komunikaci vymezeno 25 + 2 (pro tělesně postižené) 

parkovací místa. Podstatou a snahou celého projektu je vytvoření co největšího počtu parkovacích míst se 

záborem co nejméně zeleně.  
 

 Dalším vstřícným krokem našeho úřadu vůči všem občanům je zrušení úředních hodin (pondělí a středa) 

a zavedením hodin pro veřejnost - následovně :  

            Pondělí, středa: 7.30 - 16.45              Úterý, čtvrtek: 7.30 - 14.30              Pátek: 7.30 - 12.30   

Takže nás můžete navštívit a řešit Vaše záležitosti každý den. 
        

 V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem účastníkům a hlavně organizátorům kulturních akcí, které 

v poslední době u nás proběhly (Veterán Cup, Krásnoúdolské slavnosti, Dětský den, Stavění a kácení máje 

s lampionovým průvodem, Rozloučení s předškoláky a další). Nechceme dělat nějaké megalomanské akce za 

vysoké finance, ale hlavně zábavu a rozptýlení pro nás, pro „krásnoúdoláky“. A domnívám se, že se to 

v určitém měřítku daří hlavně díky výborně fungujícímu kulturnímu výboru a dobrovolníkům. 
 

      Přeji všem krásné léto  

            Bc. Martin Frank 
            starosta města 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání zastupitelstva obce  
 

 Květen  (9.5.2012) 

2)   ZM rozhodlo a vybralo pro Územní plán Krásné Údolí z navržených variantních řešení rozložení Větrného 

parku Krásné Údolí variantu se šesti větrnými elektrárnami, kdy dojde k minimalizaci rozdělení ploch 

pozemků. 

3)  ZM pověřilo starostu města k zahájení jednání a oslovení firmy Hollandia Karlovy Vary a.s. o případné 

spolupráci na akcích v intravilánu města. 

5)   ZM rozhodlo o podání žádosti na Úřad práce Karlovy Vary o poskytnutí 1 místa na veřejně prospěšné práce 

na období červen-říjen 2012.  

8)   ZM schvaluje navržený zápis do kroniky obce za rok 2011 bez připomínek.  
 

  Červen   (20.6.2012) 

3) ZM rozhodlo o dodavateli služeb k zadávacímu řízení k veřejné zakázce „Obnova náměstí a dopravní 

infrastruktury Krásné Údolí“, kterým bude firma Staving-Invest, Sokolov. 

5)   ZM rozhodlo o provedení revize stavu lesního majetku města Krásné Údolí a to firmou Lesprojekt Stará 

Boleslav s.r.o.  
                                                                         Vypsal : M.Frank 

 

 

Vážení občané, 

ráda bych Vás upozornila na blížící se konečný termín  30.6.2012, kdy je možno uhradit 

poplatek bez postihu za popelnici a psa, a to dle vyhlášky č. 2/10, o místních poplatcích.  

Poplatky zůstaly ve stejné výši a to následovně : 

 za komunální odpad  500,-Kč/osoba/rok 

 za prvního psa 100,-Kč, důchodci 30,-Kč 

 za druhého a každého dalšího psa 150,-Kč, důchodci 45,-Kč 
 

 Dále připomínám možnost ověřování pravosti podpisu a listin, které jsme oprávněni na našem 

úřadě provádět. 
Ing. Lucie Drbalová 


