
Zápis 6/2017 ze zasedání osadního výboru  
pro část Knapovec, Dolní Houžovec aHorní Houžovec, konaného dne 6.11. 2017 

 
Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Ladislav Kubíček, 
Jiří Vacek 
Nepřítomni: Petr Zahradník 
 
Program : 
1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: - 
 
2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  - 

 
3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému 

pobytu v části města, orgánům města:  
 
Na předcházející jednání osadního výboru přišli občané Dolního Houžovce p. Tomáš Král, pí 
Anna Langrová, p. Jan Verner s těmito požadavky: 
• požadavek na opravu místní komunikace v Dolním Houžovci v úseku od bývalé školy čp. 

74 k čp. 71 a čp.55 (p.Vernerovi) – byla zadaná objednávka. 
• požadavek na prořezání stromů, keřů a větví v Dolním Houžovci od křižovatky čp.1 (p.Bílý) 

k čp.11 (Langrovi).  
• oprava spodní místní komunikace u bývalého domu čp.26, byl zničen kanál a odvodnění, 

komunikace je rozbitá, po deštích je neprůjezdná. V současné době se v blízkosti staví nový 
dům a cesta je poškozená pohybem těžké mechanizace.  

• prověřit plán zimní údržby, zda obsahuje komunikaci od čp. 74 k čp.71 a čp.55. 
 
 
4. Různé 
PRIORITA OV na rok 2018 z rozpočtu města: 
 
1. Oprava komunikace v Knapovci od hospodářských objektů Aveny podél mateřské školy 

k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec včetně vyřešení křižovatky pod 
kostelem, vyspádování komunikaci od kostela na spodní křižovatku tak, aby srážková voda 
z polí nezatékala na pozemek před domem čp. 122k.ú. Knapovec, p.č. 465/1.  

 
PRIORITY AKCÍ OV na rok 2017:  
1. Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149(RD Martínkovi). 

 
2. Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve 

spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do 
potoka. Je zpracována projektová dokumentace. 

 
3. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým. 
 
4. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. OV požaduje 

vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem 
v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem.  

 
a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 9.10.2017): 
Rekonstrukce sálku Knapovec. Byla podepsaná smlouva o dílo s firmou A.B.V.spol. s r.o. na stavbu 
nového Komunitního centra Knapovec. Probíhá výstavba. Stavba bude dokončena do 31.prosince 
2017, je financovaná z rozpočtu města. 
 
Různé: 
Černá skládka. V blízkosti domu čp. 133 v k.ú. Knapovec p.č. 1062/4 vznikla černá skládka 
netříděného stavebního odpadu. Osadní výbor požaduje odstranění a umístění tabule se zákazem 
skládky. 
 



Srovnání výmolu po výkopu po havárii vodovodního potrubí u mostku u autobusové zastávky 
Knapovec, odb. Horní Houžovec – OV žádá o doplnění asfaltu a odvoz zbytků hlíny. Prováděl 
TepVos. 
 
Veřejné osvětlení– v roce 2017měla dle původní dohody s TepVosem pokračovat realizaceveřejného 
osvětlenív úseku od hospody k bytovkám. Dále OV požaduje zpracování projektu na doplnění 
veřejného osvětlení po hlavní komunikaci od RD Kašparovi po autobusovou zastávku Knapovec, odb. 
Horní Houžovec.VO je potřeba doplnit z důvodů bezpečnosti dětí, které chodí od autobusu v zimních 
měsících ve večerních hodinách, a VO je třeba doplnit do konce roku 2018 před rekonstrukcí 
komunikace. TepVos sdělil, že v roce 2017 jsou jiné priority a realizace VO se přesouvá do roku 2018. 
 
Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci a 
projektová dokumentace. Rozpočet revitalizace převyšuje očekávané náklady. V roce 2017 se hráz 
Prostředního rybníka spravovat nebude.  
 
Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných 
domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Vyčištění bylo provedeno v úseku k RD 
Rollerových čp. 29. Je třeba prodloužit ke vpusti do potrubí, aby v příkopu nestála voda. 
 
Prořezání jírovců u sochy P.Marie– Jírovce u sochy P.Marie u statku budou prořezány v průběhu roku, 
případně pokáceny v dalším zimním období. 
 
Cyklostezka podél Knapoveckého potoka do Ústín.O. (žlutá PTZ). OV požaduje zpevnění a úpravu 
pěší turistické cesty údolím Knapoveckého potoka od fotbalového hřiště po „přehradu“. 
 
Instalace svodidel na komunikaci, u rodinného domu č.p. 100 v obci Knapovec. Při sezonních pracích 
zemědělského podniku, svoz senáže, sena a slámy, za používání velkoobjemových vozů a traktorů 
s rychlostí přes 40 Km/hod dochází k najetí koly mimo vozovku a tím k možnému převrácení směrem 
k rod. domu č.p. 100. Vše je ještě horší, když se musí traktor s velkoobjemovým vozem vyhýbat 
protijedoucímu vozidlu.    
 
OV navrhuje umístit novou plakátovnici TepVosu v Dolním Houžovci u autobusové zastávky. Přesné 
místo bude určeno dle dohody se zástupcem OV. 
 
Hřbitovní kaple – Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace a Památkový ústav 
Pardubice připravují záměr obnovy hřbitovní kaple v Knapovci. OV podporuje rekonstrukci kaple na 
hřbitově pouze v případě, že na ni bude získána dotace. OV navrhuje budoucí využití kaple jako 
prostor pro instalaci stálé expozice o historii Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce.  
 
Advent v Knapovci – V neděli 3. prosince 2017 zve Jana Staňková na adventní odpoledne v kostele 
sv. Petra a Pavla. V rámci česko-polské spolupráce je po mši sv. v 15 hodin připravený od 16 hodin 
koncert polského dívčího pěveckého souboru Con Grazia z Bystřice Kladské. Po něm zazpívá smíšený 
pěvecký sbor Alou Vivat z Ústí nad Orlicí. V 16.45 hodin vystoupí děti z Mateřské školky Knapovec. 
Zpívání našich dětí ukončí příchod sv. Mikuláše s nadílkou. Občerstvení je zajištěno. Advent v 
Knapovci je součástí Knapoveckého roku podpořeného městem Ústí nad Orlicí.  
Zpívání u jeslí v Knapovci na Štědrý den 24.12. 2017 v 16 hodin - zveme děti a rodiče do kostela k 
betlému ztišit se a zazpívat vánoční koledy. Svíce a lucerny pro betlémské světlo vezměte s sebou. 
Třikrálová sbírka v Knapovci bude v sobotu 7.1. a neděli 8.1. 2018 – Prosíme rodiče, jejichž děti se 
chtějí do sbírky zapojit nebo kteří jsou ochotni pomoci s přípravou kostýmů a občerstvení, aby 
kontaktovali Janu Staňkovou, tel. 603 569 884. 
 
Příští jednání OV bude v pondělí 15. ledna 2017. 
Hlasování k projednávaným bodům: 
P: 6            Pro: 6  Proti: 0  Zdržel : 0 
 
V Ústí nad Orlicí dne 6. listopadu 2017  
Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk 
 



Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


