
Zápis 2/2016 ze zasedání osadního výboru  
pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 10.2. 2016  

 
Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký, 
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:  
  
4. Různé 
a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 11.1.2016):  
 
Požadavky na opravy komunikací v následujících letech:  
OV na příštím jednání nastaví priority pro rok 2016 
1. Knapovec - od statku k faře (včetně)  
2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi, úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi bude financovat TepVos 
3. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce  
4. Horní Houžovec - k Rábovým  
5. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi 
6. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25  
7. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a 

opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.  
8. Knapovec úsek od MŠ k Zahradníkům - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací 

pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace. 
 
Rekonstrukce sálku Knapovec. Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na zasedání dne 8.2.2016 
schválilo rozpočet města na rok 2016, v rozpočtu byla schválena částka 4 mil. Kč na zahájení akce 
Komunitní centrum Knapovec.  
 
Různé: 
Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 13.12.2015 je platná. - OV je nespokojen s úpravou 
jízdních řádů a požaduje změny.  
 
Veřejné osvětlení – v roce 2016 bude pokračovat realizace veřejného osvětlení v úseku od hospody k 
bytovkám. Je dokončena PD.  
 
Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. Odbor ŽP zadal zpracování pasportu rybníka v Dolním 
Houžovci odborné firmě. V roce 2016 se bude spravovat hráz Prostředního rybníka.  
 
Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž 
v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Úkol trvá. 
 
Oplocená nádrž v Horním Houžovci. – Nádrž je prasklá, byla provedena oprava, ale nádrž teče, je 
třeba zkontrolovat. Na jaře bude osazeno žlaby a opraveno. 
 
Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci –
nebezpečné stromy byly ořezány, ale v roce 2016 se nebudou kácet, je třeba zažádat o povolení. 
 
Vyčištění stráně pod Jetmarovými (pouze pozemky města), je třeba udržovat. 
 



Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti – bylo zahájeno kácení, provádí fy Kubíček, v době 
kácení bude na komunikaci omezen provoz. Následně bude provedena nová výsadba ovocných 
stromů.  
 
Hasičárna Dolní Houžovec. – OV chce dobový objekt hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci zachovat 
a hledat možnosti její obnovy. Bylo zahájeno jednání s majetkoprávním odborem o uspořádání 
majetkových vztahů, které umožní budoucí rekonstrukci. OV schválil, že na obnově hasičárny se bude 
podílet finančně i organizačně.  
 
Stodola při hl.silnici – Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr., 
Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá. 
 
Hřbitov v Knapovci – V pá 12.2.2016 ve 12 hod. bude schůzka na hřbitově se zástupci OV a TepVosu 
a rozhodne se o dalším postupu s odstraněním betonových obrubníků starých hrobů. 
 
Autobusové čekárny– Postupně budou vyměněny všechny autobusové čekárny v Knapovci a Dolním 
Houžovci. 
 
Stabat Mater v Knapovci. V sobotu 19.3.2016 v 19 hodin bude v knapoveckém kostele koncert. Zve 
Jana Staňková 
 
 
Příští jednání OV bude v pondělí 2. března 2016. 
 
 
Hlasování k projednávaným bodům: 
 P: 6            Pro: 6       Proti: 0       Zdržel : 0 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne 10.2. 2016  
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. 
 
 


