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V posledním čtvrtletí roku finišují práce projektanta na dokumentaci pro povolení stavby na 

stavební rekonstrukci objektu hasičárny. Projektová dokumentace je zpracovávána a dimenzována na 10 

hasičů a 20 dětí kroužku mladých hasičů s umístěním sociálního zařízení pro výjezdovou jednotku a pro 

potřeby klubovny. Technické vstupy do objektu jsou navrženy tak, aby v objektu plánovaná tělocvična 

mohla být využívána nejen hasiči, ale i ostatními občany a spolky (např. cvičení žen).  
 

I nadále jsou zajišťovány práce na kompletní projektové dokumentaci ve fázi DUR 

(Dokumentace pro územní řízení) Rozvojové plochy Z01-Bv. Celkově se jedná o deset „stavebních 

objektů“ – Komunikace a zpevněné plochy, Dešťová kanalizace, Vodovod, Tlaková splašková 

kanalizace, Přípojky vody a tlakové kanalizace k RD, Středotlaký plynovod a přípojky k RD, Vedení 

vysokého napětí a trafostanice, Vedení nízkého napětí a přípojky k RD, Sdělovací kabelové rozvody a 

přípojky k RD a Veřejné osvětlení. V současnosti finišují práce na souhrnném řešení. V příštím roce 

plánujeme zajištění všech stavebních povolení, absolvování vodoprávního řízení, zajištění smluv o 

užívání pozemků silnice I. třídy a o právu provést na nich stavbu, smluv o služebnosti, zajištění výkazů 

výměr a základních rozpočtů, vynětí pozemků pro komunikace ze Zemědělského půdního fondu a 

„miliony“ dalších záležitostí. K dnešnímu dni evidujeme pět místních vážných zájemců o výstavbu 

rodinných domů, kdy je v projektech 13 stavebních parcel na pozemcích města a dvě na soukromých. 
 

Na posledním jednání Zastupitelstva města Krásné Údolí došlo mimo jiné i k odsouhlasení 

termínů zasedání v příštím roce. Zde jsou: 30. ledna, 20. března, 9. května, 26. června, 4. září, 9. října, 

13. listopadu a 18. prosince 2019. Mimo května (čtvrtek) se jedná vždy o středu a plánovaný začátek je 

v 18.00 hodin. I na tato jednání jste samozřejmě zváni. 
 

I v podzimních měsících se na našem úřadě uskutečnily další kontroly. Ze strany České inspekce 

životního prostředí proběhla značně hloubková prověrka na hospodaření v městských lesích, vedení 

evidencí, zalesňování, množství těžby, ochrana lesa před zvěří a kůrovcem a další. Závěr: městské lesy 

jsou vedeny dle Lesního hospodářského plánu a nebylo zjištěno závad a pochybení.  

Ze strany Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR proběhlo závěrečné 

hodnocení akce nákupu dopravního automobilu pro potřeby Jednotky SDH Krásné Údolí v roce 2017 – 

Výsledek: v pořádku.  

Další kontrola byla z Úřadu práce Karlovy Vary na čerpání, evidenci a činnosti ohledně 

zaměstnanců veřejně prospěšné práce v letošním roce – bez závad. 
 

 K poslednímu dni listopadu byla plánovaně ukončena smlouva o čerpání dotačních mzdových 

prostředků právě od Úřadu práce Karlovy Vary na dva sezónní pracovníky.  Za odvedenou práci pro 

město tímto děkuji sl. Adrianě Hlaváčové a p. Tomáši Kolenovi st., oba z Dobré Vody.  
 

Od poloviny října probíhaly práce k akci „Úprava návsi Odolenovice – dětské hřiště“. Dle 

projektové dokumentace a provedenému prověření stavu byly pokáceny přerostlé a nemocné stromy po 

obvodu návsi (11 ks), provedena betonáž základů a následné umístění železné work street sestavy, 

provedeny výkopové práce s odvozem přebytečné zeminy, rozprostření podkladních vrstev z kameniva, 

osazení betonových sloupů dělící stěny, zbudování opěrné zídky, osázeno nových 59 keřů a 17 

listnatých stromů vícero druhů a zajištění laviček (za pomoci dotace přes Svazek obcí Slavkovský les). 

Opětovně podané žádosti města o dotaci u Nadace ČEZ v programu Oranžové hřiště bylo vyhověno a již 

jsme na hřiště obdrželi částku ve výši 99.000,-Kč. V jarních měsících budou práce pokračovat 

zbudováním dělící víceúčelové stěny, zbouráním stávající čekárny, vytvoření pevné plochy zámkové 

dlažby, umístění víceúčelového altánu a instalací zbývajících herních prvků a laviček. 
 

Podzimní měsíce jsou také ve znamení kompletní rekonstrukce elektroinstalace v našem Kostele 

sv. Vavřince. Dožilé a již značně „unavené“ hliníkové kabelové vedení je měněno za měděné, včetně 

všech průchodek a rozbočovačích krabic. Nevhodné, a památkáři opakovaně námitkované skleněné 

koule byly nahrazeny černými kovovými svítidly. V polovině listopadu bylo úředníky Národního 

památkového úřadu, územního pracoviště Plzeň provedeno zaevidování a zdokumentování všech 

památkových prvků v našem kostele. 

 

 


