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Poslední víkend v květnu došlo ze strany dosud neznámého pachatele k odcizení části (sedáku) 

celokovové houpačky typu „Hnízdo“. Tato byla i s dalšími herními prvky nainstalována na jaře roku 

2019 na dětském hřišti v Odolenovicích. Způsobená škoda je ve výši 21.175,-Kč a Policií ČR Obvodní 

oddělení Toužim je tento případ řešen jako trestný čin. 
 

 Po více než třech letech postupných kroků byla v červnu podepsána směnná smlouva na lesní 

pozemky mezi Městem Krásné Údolí a Lesy ČR, s.p.. Tímto dojde k scelení městských lesních 

pozemků do jednoho většího celku, což usnadní jeho obhospodařování, pěstební činnosti a údržbu. 

V letošním roce již bylo vysázeno k 3.000 ks nových sazenic smrků. 
 

 V květnu byla odbornou firmou upravena cesta za Novými paneláky a cesta od kovového 

křížku (západní konec města) až k rybníku. Pokud se příští rok uskuteční plánovaná akce na průtahu 

městem, tak předpokládáme, že by se cesty ještě zpevnily vyfrézovaným asfaltem. 
 

 Oznamujeme, že byl v květnu nainstalován „Z-BOX“ od firmy Zásilkovna a to před budovou 

sídla firmy Farma Krásné Údolí s.r.o. (komunikace K. Údolí – Odolenovice). Bližší informace – viz 

leták na str. č. 4. 
 

Na první sobotu v měsíci září (4.9.) připravujeme „Zájezd za kulturou“. Tentokráte do 

Středočeského kraje (prohlídka státního zámku Hořovice) a Plzeňského kraje (Centrum Caolinum 

Nevřeň). 
 

Upozorňujeme ty, kteří ještě neuhradili místní poplatky (popelnice, psi), že jsou splatné do 

30.6.2021. 
 

        Přeji všem hezké léto.  

 

Ing. Martin Frank 
              starosta města 

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

 

Akce „Krásné Údolí – dostavba kanalizace (Dokumentace pro uzemní + stavební řízení)“ 

 

Na základě jednání města s f. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (také Vodakva), byl 

proveden průzkum zájmu ze stran našich občanů a následně byly zahájeny práce na zajištění 

dokumentace pro společné územní a stavební řízení na výše uvedenou stavbu.  
 

Tímto by mělo dojít k doplnění kanalizačního systému o západní část našeho města. Vzhledem 

k existenci mnoha inženýrských sítí v obou krajích hlavní silnice č. I/20 byla trasa a typ (tlaková 

kanalizace) navržena přímo do této komunikace. Nová kanalizace umožní připojení objektů dosud 

nenapojených, nebo odkanalizovaných již nevyhovujícím způsobem (septiky, jímky). Kanalizační 

přípojky pro jednotlivé objekty budou s domovní čerpací stanicí odpadních vod na pozemku vlastníka 

připojované nemovitosti.  
 

Investorem stavby veřejné kanalizace a projektové dokumentace bude Vodohospodářské 

sdružení obcí západních Čech (Krásné Údolí je členem) v zastoupení Vodakvy. Jednotlivé odbočné 

přípojky si budou spolufinancovat majitelé domů. 
 

Celá záležitost je naplánovaná tak, aby se stavba uskutečnila před popř. v rámci připravované 

akce „I/20 humanizace průtahu Krásné Údolí“ (informovali jsme loni).  
 

K akci „Průtah“ je, dle sdělení dodavatelské firmy pro Ředitelství silnic a dálnic, v současnosti 

nadále upřesňována projektová dokumentace a probíhají jednání k odkoupení potřebných pozemků od 

soukromých osob.  
 

U této stavby došlo na základě jejího objemu a rozsahu ke změně posuzování a to dle zákona č. 

416/2009 Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (tzv. liniový 

zákon). 

 


