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CHODNÍKY V ÚTUŠICÍCH
Jak jste si již všichni určitě všimli, započala v minulém měsíci
výstavba jednostranného chodníku pro pěší od obecního úřadu
resp. pomníku směrem na Radobyčice. Tato stavba je v souladu s
již několik let starým platným rozhodnutím zastupitelstva ve věci
zvýšení bezpečnosti chodců v obci při vzrůstajících dopravních
zátěžích na průtazích silnic III. tříd obcí.
Jako první krok pro budoucí realizaci chodníků v obci bylo
uvolnění prostoru pro pěší chodník od Atmosu směrem na
Štěnovice. Vlastní chodník zde bude realizován po výstavbě
dešťové kanalizace, která je součástí stavby nové splaškové stoky
v ulici u Brožů. Druhým krokem v rámci realizace chodníků je
právě budovaný chodník ve směru na Radobyčice. V příštím roce
se bude pokračovat výstavbou chodníku od kruhového objezdu
směrem na Litice. Na tuto stavbu je již vydáno územní rozhodnutí
a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Vlastní
realizace tohoto chodníku je uvažována v roce 2018. Současně již
započaly projekční práce na chodníku od potoka (od Říhánků)
směrem na Robčice.
Tento postup výstavby byl zvolen jednak s ohledem na frekvenci
dopravního provozu na jednotlivých komunikacích, ale i na
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problematiku majetkoprávních vztahů a možnosti a náročnosti
jejich řešení v čase.
Další z připomínek, na kterou musím trvale reagovat, je
kritizované zúžení vozovky silnice. Realizací chodníku nedošlo
v žádném případě k zúžení vozovky. Vozovka je stejně široká jako
před stavbou, čehož důkazem je nezměněná poloha odvodňovacích
vpustí. Vpusti jsou v okraji vozovky ve stejné poloze jako před
stavbou chodníku. Osazením zvýšené obruby chodníku dochází
pouze k optickému zúžení, které může vyvolávat u některých
řidičů dojem fyzického zúžení vozovky.
Diskutovaný posun chodníku blíže k zástavbě je bez nákladných
přeložek inženýrských sítí historicky uložených do tohoto prostoru
nemožný, přeložky sítí do nové polohy jsou nereálné a náklady na
ně včetně úprav na silnici III. třídy by realizaci chodníku zcela
znemožnily. Jedinou skutečností tedy zůstává nemožnost
využívání přilehlé plochy k vozovce (krajnice) k pojíždění.
Projektem navržená a realizovaná šířka chodníku 2m je dána
normou a platnými vyhláškami, které při jednostranném chodníku
určují tuto minimální šířku chodníku. Navržené řešení bylo
v rámci zpracování projektové dokumentace rovněž veřejně
projednáno.
Ing. Václav Fink

OPRAVA KUCHYNĚ A TOALET HOSTINCE
V ÚTUŠICÍCH
Na konci tohoto roku začne oprava
kuchyně a toalet hostince v Útušicích.
Prostory kuchyně jsou bez větších zásahů
původní a je proto nutná větší investice
tak, aby bylo možno dodržovat platné
hygienické předpisy. V rámci opravy
budou v kuchyni vyměněny kompletní
rozvody elektrické energie, plynu, vody a
odpadů, budou instalovány nové rozvody
vzduchotechniky.
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Pro ventilaci kuchyně bude použita vzduchotechnická jednotka
pro přísálí, která je celou dobu nevyužívaná. Rozvody topení
budou upraveny tak, aby veškerá vedení byla mimo prostory
kuchyně. Také budou provedeny nové obklady stěn, dlažba na
podlaze a celý prostor kuchyně bude vymalován.
Nakonec bude instalováno nové vybavení – konvektomat, myčka,
skříně, regály, police atd. Ze stávajícího vybavení bude zachován
pouze sporák a několik polic.
Na toaletách budou instalovány nové rozvody vody a odpadů,
budou instalovány nové zařizovací předměty a částečně provedeny
nové obklady a dlažba.
Z výše uvedeného je zřejmé, že takovou opravu není možné provést
za provozu hostince. Hostinec bude proto po celou dobu uzavřen.
Naposledy bude otevřeno v pátek, 22.12.2017. Předpokládaná
doba oprav je cca jeden měsíc, ale bude snahou všech tuto dobu
co nejvíce zkrátit. O termínu otevření budeme informovat na
internetových stránkách obce a rozhlasem.
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V PROSINCI SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

VYDRA Jaroslav
KESTLEROVÁ Světla

Robčice
Robčice

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM
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