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V prvních měsících roku jsme absolvovali audit hospodaření a vedení města za rok 

předchozí. Kontrolou z Krajského úřadu Karlovarského kraje nebylo zjištěno žádných pochybení 

ani závad. 
 

 Dále byla dalšími pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje v jarních měsících 

provedena kontrola „Výkonu přenesené působnosti v oblasti daňového řízení na úseku správy 

místních poplatků“. Výsledek: evidence řádně vedena a je na velmi dobré úrovni, řádně plněny 

povinnosti dle daňového řádu a nezjištěny žádné nedostatky. A také „Výkonu působnosti v oblasti 

poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“. Zde 

výsledek: žádné nedostatky ve spisové dokumentaci ani neshledáno porušení povinností plynoucích 

z uvedeného zákona, ani povinností ze zákona o archivnictví. 

 

 Za účelem snahy zpomalit každoroční navyšování cen za řešení tříděného odpadu, došlo  

od 1.3.2022 ke změně složení odpadových nádob v odpadovém „hnízdě“ na návsi v Odolenovicích. 

S dodavatelem služeb tříděného odpadu byla provedena výměna stávajících iglú na plast (2,8  

a 3,2 m
3
) + jednoho iglú na papír (2,8 m

3
) za velké kontejnery (á 10 m

3
). Vypůjčení kontejnerů 

je zdarma a po skončení kalendářního roku bude provedeno vyhodnocení nákladů za prvních  

10 měsíců provozu nového systému. 

 
I/20 humanizace průtahu Krásné Údolí 

 

 K problematice a maximálnímu poskytování informací k „Průtahu“ byl založen odkaz 

s písemnostmi na www stránkách města, kde jsou k nalezení důležité a aktuální skutečnosti týkající 

se této stavby, probíhající na území našeho města. Mohu konstatovat, že práce zatím více méně 

probíhají dle plánovaného harmonogramu. Třítýdenní zdržení pokládky dešťové kanalizace, kvůli 

značně skalnatému podloží, dohnala stavební část. Případné každoměsíční změnové aktualizace 

tohoto dokumentu budou také na stránkách města. 
 

 Ke dni 26.6.2022 byly dokončeny hlavní práce na I. etapě stavby. Dle dodavatele díla  

se jednalo o část nejnáročnější. Ovšem také při ní bylo nejméně omezení počtu našich obyvatel. 

Zbývá opravit škody způsobené provozem a položit finální vrstvu asfaltu. Taktéž budou ze strany 

stavby předělány některé nájezdy k domům tak, aby občané byli spokojeni a neměli problém 

s vjezdem na své pozemky. Třetí etapa bude zahájena vyfrézováním další části komunikace (směr 

od Útviny ke křižovatce) od 29.8.2022.  
 

 Ze strany města byla dodavateli stavby (f. Colas CZ + f. Silnice Topolany) poslána výzva 

k odstranění zatím způsobených škod. Jedná se zejména o poškození chodníku od náměstí až 

k rybníku směrem na Bečov nad Teplou. Chodník je v některých částech propadlý až o 3-4 cm,  

kdy toto bylo způsobeno buď vozidly stavby, nebo ostatními vozy, které se po chodníku vzájemně 

opakovaně vyhýbaly. Dodavatel se toto snaží řešit formou vlastního pojistného plnění. Výsledek 

není v současnosti ještě znám.  
 

 Od domu manž. Málkových až naproti domu manž. Štefkových bylo kvůli poškození  

a hlavně nevhodnému uložení původní trasy, položeno nové kabelové vedení veřejného osvětlení.  

Po vzájemné dohodě město hradilo materiál, dodavatel stavby práce s tímto spojené. 
 

 Jak mnou bylo koncem března avizováno, při výstavbě prvních dvou etap, položila  

ve východní části města bezvýkopovou technologií (formou protlaků) f. Vodakva, středisko 

Toužim, nový vodovodní řad v plastovém provedení. U většiny domů, u hlavní silnice, v trase  

od domu p. Barabáše až k domu manž. Lakomých, kde byly ještě původní přípojky, byly tyto taktéž 

vyměněny za plastové. U domu manž. Lakomých byla nainstalována šachta pro technologii úpravy 

tlaků vody v řadu.  
 

 Přeji hezký zbytek léta a dostatek trpělivosti všem.  
 

 

                   Ing. Martin Frank 
                       starosta města 
 


