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bude v rámci prací k etapám „1.a“ a „1.b“ protažena cesta u garáží až k cestě kolem ČOV. Výjezd a 

vjezd od Starých paneláků při výstavbě druhé etapy bude možný tedy pouze rovně a po této 

provizorní objížďce. Tak jako při prvé etapě i při této opět dojde k narušení pohodlí zde žijících 

občanů, majitelů garáží a to ve formě omezenému přístupu vozidel k nemovitostem. 
 

 Co se týče inženýrských sítí, tak od domu manželů Málkových bude budována nová dešťová 

kanalizace až k okraji náměstí (dům p. Bočkové). Zde dojde k napojení na kanalizaci stávající, 

vedenou přes tuto část náměstí, park a dále kolem ČOV (jako Bezejmenný potok). Staré, 

nevyhovující a značně vyžilé trubní vedení „dešťovky“, které v současnosti vede v okraji 

komunikace, bude zrušeno, popř. zaslepeno. Důvodem je, aby nebyla zanášena zbylá část vedení. 

Občané, kteří mají své dešťové svody z domů momentálně do tohoto potrubí svedeno, nové vedení 

„dešťovky“ již nebudou moci využívat. Tuto informaci obdrželi již v srpnu roku 2020, kdy investor 

dešťové kanalizace (ŘSD) chce tuto použít pouze pro odvedení vody z komunikace.  
 

 Zhruba od altánu bude pokračovat výstavba dešťové kanalizace, která se napojí na druhou 

část (od domu manž. Lakomých) a společně právě v cestě u garáží bude svedena do potoka.   
 

 Plánovaná tlaková splašková kanalizace v západní části města se budovat nebude. Důvodem 

tohoto rozhodnutí ze strany investora a případného provozovatele (Vodakva K.Vary) byly 

neadekvátní náklady na uložení vedení do komunikace – ceníkové ceny za věcná břemena pro ŘSD.  
 

 Aby toho nebylo málo, bude Vodakva, středisko Toužim, vyměňovat starý litinový řad 

vodovodu za plastové potrubí v trase od domu p. Barabáše až k domu manž. Lakomých. Taktéž, 

kde už na této části nejsou, budou u jednotlivých domů vyměněny původní (někde ještě olověné) 

přípojky za plastové. Toto je plánováno v době budování etap „1.a“ a „1.b“, a to bezvýkopově 

formou protlaků v komunikaci, jako bylo prováděno loni v západní části města od náměstí. 
 

 V první dekádě března došlo k vykácení vytypovaných stromů, které byly buď nemocné, 

nebo překážely stavbě (dešťová kanalizace, vjezdové brány).   
 

 Kompletní projektová dokumentace i Dopravně inženýrské opatření jsou k nahlédnutí u 

starosty. Případné dotazy, připomínky a žádosti, které vzniknou, směřujte v co nejkratší době ke 

mně, aby se s nimi mohl stavebník seznámit a případně vypořádat. Taktéž sledujte vitríny na 

náměstí a internetové stránky města, kde budou potřebné informace. 
 

 Přeji všem pevné nervy a dostatek trpělivosti. Budou zapotřebí.  
 

                   Ing. Martin Frank 
                       starosta města 
 

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

Tříkrálová sbírka 2022 v Krásném Údolí 

 
 V neděli dne 9.1.2022 se od 15.00 hodin v kostele sv. Vavřince v Krásném Údolí uskutečnil 

Tříkrálový koncert pro violu. Pozvání přijala paní Mgr. Eva Mokrá, která nám zahrála na violu 

koledy a vánoční skladby. Vystoupení mělo velký úspěch. Pro nás přítomné to byl příjemný 

hudební zážitek. Tímto děkujeme skvělé hudebnici paní Mgr. Evě Mokré, která si našla čas a přijela 

k nám předvést své umění, přestože počasí v tento den bylo opravdu nevlídné. 

 Návštěvníci vložili do kasičky 1.134,- Kč. Celý výtěžek je určen na provoz Týdenního 

stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou při Farní charitě Karlovy Vary. Velmi děkujeme 

všem za jejich štědrost. 

 Městu Krásné Údolí děkujeme za převzetí záštity a za bezplatné zapůjčení kostela, ŘKF 

Bochov za uhrazení nákladů a organizační zajištění koncertu a všem dobrovolníkům, kteří se na 

organizaci celé akce podíleli. 

 Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky za Karlovy Vary v roce 2022 činí 190 292 Kč. Také 

republikový součet Tříkrálové sbírky dosáhl zatím nejvyšší hodnoty: 137 601 351 korun a díky 

koledě online stále narůstá. Oproti minulému roku je to o zhruba 56 milionů více. Souhrn všech 

výsledků z diecézí je přístupný na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz. 
 

Petra Široká za Římskokatolickou farnost Bochov 
 

http://www.trikralovasbirka.cz/

