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2021 - město - Práce, investice, činnosti, náklady

* Hasičská zbrojnice - kompletní rekonstrukce stavební * víceúčelové hřiště - pravidelná údržba povrchu, opravy 

části objektu vč. zajištění dotací (GŘ HZS + KÚ KK) ochranného oplocení

* fotbalové kabiny - výstavba splaškové kanalizace * spolupořádání několika kulturních a sportovních akcí 

* kulturní dům - kompletní rekostrukce poslední části * vítání nových občánků města 

vnitřních prostor - výmalba, oprava podlahy a její * informovanost občanů formou Občasníku

repase, nové obložení spodních částí stěn, dveře, prahy * pomoc občanům při omezeních spojených s pandemií

* kompletní protipovodňová prohlídka a odstranění překážek * pravidelné sekání celého fotbalového areálu, zahrady 

na potocích v katastru Krásného Údolí a Odolenovic mateřské školy, okolí víceúčelového hřiště 

* výstavba základu pro rozšíření počtu míst kolumbária * údržba a péče o hřbitov

* pravidelná údržba společných městských pozemků * zajištění funkčnosti a provozu městských lesů dle

* zajištění většiny pozemků polní cesty za lokalitou platného Lesního hospodářského plánu K. Údolí

Nové paneláky a její částečné úpravy a vysprávky * spolupráce s ŘSD na tvorbě projektu "I/20 Humanizace

* osazení a oprava krytu dešťové kanalizace v Odolenovicích průtahu Krásné Údolí"

* dokončení směny lesních pozemků s Lesy ČR, s.p. * provoz systému GDPR včetně pověřence

* nová výsadba 4 okrasných stromů u Nových paneláků * nové cykloodpočívadlo u fotbalového areálu

* spolupráce s Vodakvou na vytvoření projektové * zajištění voleb do Poslanecké sněmovky

dokumentace ke splaškové kanalizaci K.Údolí-západ * kompletní zajištění odpadového hospodářství

* dva nové světelné body - park + parkoviště u školky * oprava střechy na čp. 1 (bývalá radnice) a čp. 77 (MÚ)

 

V současnosti finišují jednání o možnosti vybudování tlakové kanalizace pro domy od 

náměstí směrem na Bečov, které splaškovou kanalizaci nemají. Toto by měla financovat f. Vodakva 

Karlovy Vary. Zda tato stavba proběhne, nebylo dosud rozhodnuto.  

Jak vidno jedná se o daleko větší rozsah prací, než probíhají v Útvině. Stavba bude 

rozdělena na cca 11 etap a harmonogram je naplánovaný na 9 až 12 měsíců. Vzhledem k tomu, že 

drtivá většina sítí a potrubí bude vedena v komunikaci, bude přes Krásné Údolí v průběhu stavby 

značně omezena doprava. Pro nákladní vozidla úplně - bude odkláněna od K.Varů přes Vodnou - 

Hlinky - Bochov - Toužim a od Plzně přes Toužim a Bochov přímo do K.Varů. Pro autobusy a 

osobní vozidla bude průjezd povolen. Při jednáních byl opakovaně z města tlak a i písemný apel na 

ŘSD a projektanty, aby celouzávěra po dobu stavby nebyla. Toto bylo ve finální fázi přislíbeno a 

v projektové dokumentaci zohledněno. Vše bude na semafory a i proto se bude jednat o hodně 

náročnou stavbu. Prach, stavební stroje a materiál, hluk, omezení parkování a vjezdů - ovlivní to 

život nás všech obyvatel Krásného Údolí. Opakuji, proti Útvině úplně jiná a větší akce.  
 

Za rok 2021 byly občany uhrazeny, případně městem vymoženy všechny poplatky za 

odpady a psy a tak opět neevidujeme žádné pohledávky. 
  

Z herního prvku „Pyramida“ u Starých paneláků se ztratil horní krycí díl – červený 

„klobouček“. Nemá ho někdo omylem s jinými hračkami ve sklepě?? Stojí skoro dva a půl tisíce 

korun, proto tento dotaz. Děkuji, že se podíváte. 
 

Na dalších stranách Občasníku se seznámíte s výpisem vykonaných prací, investicemi, 

dotacemi a činnosti za rok 2021. Nechybí informace z naší mateřské školy, fotbalového oddílu TJ 

Slavia a Sboru dobrovolných hasičů Krásné Údolí. Je zde i rozpis plánovaných kulturních akcí, 

který je ovšem značně nejistý.  
 

Ve dnech 2.8.2021 a 7.2.2022 proběhl audit hospodaření a vedení města za rok 2021 ze 

strany Krajského úřadu Karlovarského kraje. Kontrolou nebylo zjištěno žádných závad ani 

pochybení. 

  Přeji všem hezké dny.      Ing. Martin Frank 
                starosta města 
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