O prázdninách byla také dokončena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení. Celá záležitost
probíhala již od roku 2012 a to vždy po malých etapách, které tolik nezatížily rozpočet města v daném roce.
Nyní jsou již tedy veškeré malé, původně natírané paticové, stožáry vyměněny za pozinkované bezpaticové.
Taktéž došlo ke sjednocení typů a druhů sodíkových svítidel. Nyní jsou v Krásném Údolí pouze dva druhy na velkých stožárech silničního typu o síle 100 W a na sadových 50 wattové.
Konečnou tečkou bylo zpracování pasportu veřejného osvětlení. Při tomto došlo k přesnému zaměření,
popsání a označení každého světelného bodu. Následovalo přenesení do digitalizovaného systému na našem
úřadě a digitální mapy celého kraje. Letošní poslední etapa rekonstrukce veřejného osvětlení včetně
pasportizace stála celkem 111.135,-Kč.
Jak jsem v minulém čísle avizoval, dokončili jsme v letních měsících proces směřující ke schválení
pasportu revitalizovaného rybníka u hlavní silnice směrem Bečov n. Teplou. Při odbahnění zátopy rybníka
došlo také k obnově čela nátokové vpusti a bezpečnostního přelivu, obojí za použití lomového kamene v
betonu. Hráz a pravobřehý návodní svah byly zpevněny kamenným pohozem. Po částečném vyschnutí
sedimentu byl tento na dané ploše rozhrnut a s tím i zlikvidována budova nevyužívané čerpací stanice vody.
Celý prostor byl následně upraven.
Do konce letošního roku by mělo dojít ještě ke zpracování a schválení pasportů zbylých dvou rybníků,
jež jsou v majetku města. Jedná se o velký rybník u silnice K.Údolí – Odolenovice a silniční rybník v zatáčce
u komunikace K.Údolí – rozcestí Brť, Měchov.
V průběhu prázdnin byla rozšířena plocha na kontejnery pro tříděný odpad u hlavní silnice u Starých
paneláků. Nejpozději do konce listopadu (objednáno od června ) by měly být ze strany EKO-KOMu dodány
další nádoby na plast a to na všechna „hnízda“ tříděného odpadu (2x K.Údolí + 1x Odolenovice).
Na zářijovém jednání zastupitelstva bylo rozhodnuto i o investičních akcích v našem městě pro příští
rok. Jako jisté budou do rozpočtu zaneseny již zmíněná „Hřbitov - nová střecha márnice“, „Dovybavení
dětských hřišť- II. etapa“ (Staré paneláky) a „Staré paneláky - chodníček + odvodnění“. Pokud se podaří zajistit
dotaci, bude provedena akce „Hlavní silnice - rekonstrukce chodníku“ (Chodník od domu p. Malhovze až na okraj
města směrem na Bečov). V případě, že dotace zajištěna nebude, budou místo opravy chodníku provedeny akce
„Kostel - rekonstrukce chodníku“ a „MÚ/kostel - oprava opěrné zdi“. Jako drobnější investice bylo
rozhodnuto o zpracování pasportizace našich místních komunikací, prořezání a vyřezání nebezpečných stromů
na stráni při hlavní silnici a zajištění projektové dokumentace na chodník COOP – směr Útvina.
Předpokládané rozpočtové náklady na rok 2018 se pohybují kolem 1,4 mil. až 1,5 mil. Kč.
Opakovaně upozorňuji na změnu výpůjční doby v naší knihovně. Od letošního září je možnost ji
navštívit každý lichý týden – ve středu v době 15.00 až 17.00 hodin.
Ing. Martin Frank
starosta města
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Rozbor odpadového hospodářství města za rok 2016
Recyklace (bez kovů)

- Karlovarský kraj:
- Krásné Údolí:
- z toho:

43,80 kg/občan
31,75 kg/občan
- plast - 9,96 kg/občan
- sklo - 12,12 kg/občan
- papír - 9,67 kg/občan

Domovní odpad

- ČR:
- Krásné Údolí

250 kg/občan
172 kg/občan

Doplatek města Krásné Údolí na celé odpadové hospodářství:
- vybráno (poplatek od občanů, podnikatelů, odměny za třídění)
- doplatek města celkem
- doplatek města na 1 obyvatele

(až 11. kraj v ČR)

79,7 % z celkových nákladů
20,3 % (tzn. 63.112,-Kč/rok)
151,-Kč
M.Frank
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