Zápis z 3. zasedání Osadního výboru pro část Oldřichovice –
Tichá Orlice – Černovír - Václavov
konaného dne 19.05.2016
Přítomni:

Matouš Pořický, Monika Kulhánková, Pavel Felgr, Radka Vašková,
( Zuzana Mačátová, František Beran – omluveni )

Host :

p. Sedláček, p. Polavka

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ OVČ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení zasedání OVČ
Investiční akce 2016
INFO - ZŠ Černovír
Různé – příprava Dnu pro sousedy 29.5.2016
Schválení zápisu ze zasedání
Závěr

1/ Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust. § 121 odst.1 , písm. a) zákona o obcích
Investiční akce 2016 - stav
01.

Parkoviště a chodník – hřbitov, Černovír
Stávající pozemek je nerovný, nezpevněný a
neumožňuje celoroční bezpečný přístup ke
hřbitovu. Stejně tak není vhodný na krátkodobé
zastavení osobních automobilů, pro návštěvníky
hřbitova. Proto je navrženo kompletně tento
prostor vyřešit tak, aby byl vhodný minimálně pro 2
krátkodobá stání osobních automobilů a byl na něm
vybudován zpevněný, přístupový chodník od místní
komunikace do vstupní brány hřbitova.
Vzhledem k terénním nerovnostem bude v rámci
těchto úprav vybudována nižší opěrná zídka
ohraničující stání pro vozidla a ostatní terén
s chodníkem. Velký důraz bude dán na volbu
vhodného stavebního materiálu vzhledem ke
stávající obvodové kamenné zdi hřbitova a kovové,
vstupní bráně.
Před realizací výše uvedeného investičního záměru,
městská spol. TEPVOS zhotoví v místě vstupu
konstrukčně vhodný světelný bod veřejného
osvětlení ( VO) . V rámci této investice dojde k revizi podzemního vedení VO podél přístupové
komunikace směrem od křižovatky před kaplí Sv. Gotharda ke hřbitovu a tím opravy nesvítících
lamp. Stejně tak po zhotovení projektové přípravy pro vybudování VO bude osazena minimálně
ještě 1 lampa VO mezi hřbitovem a poslední stávajícím světelným bodem VO na kopci před vjezdem
do areálu spol. Antikus.
Nyní jsou zahájeny práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení této akce v rozsahu
požadavku Odboru dopravy MÚ UO.
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Plánovaný termín dokončení :
realizace vč. VO

do 30.6.2016 PD, do 31.8.2016 stavební povolení, do 17.10.2016

02.

Vybudování veřejného osvětlení - Černovír
Na místní komunikaci od RD Kroulíkových ve směru k RD pí. Zámečníkové bylo na podnět obyvatelů
zažádáno u spol. TEPVOS o vybudování 2 nových světelných bodů – uličních lamp.
Po letošním projednání této investiční akce spol. TEPVOS bylo dohodnuto, že vzhledem k rozvoji
zástavby v této lokalitě by bylo vhodné vybudovat VO komplexně, tedy po celé délce této
komunikace.
Plánovaný termín dokončení : nový termín - do konce 2016 – realizace VO

03.

Vybudování zpevněného odvodnění komunikace - Černovír
Jde o dokončení v minulém roce započatých prací na odvodnění komunikace ve směru od RD
Mačátových směrem k RD Valtorových. Minulý rok zde byla levá krajnice odvodněna zemní rýhou a
to uloženou flexibilní drenážní hadicí se štěrkovým zásypem ( podzemní voda ) a letos je v plánu
z důvodu nutnosti odvodnění povrchových vod na tomto štěrkovém zásypu vybudovat
odvodňovací, betonový žlab ( žlabovky) s vyústěním do stávající šachty.
Plánovaný termín dokončení : nový termín - 31.10.2016

04.

Odstranění zeleně - Černovír
Na základě jednání probíhající na veřejné schůzi ze dne 26.11.2015 bylo dohodnuto odstranění
vzrostlých keřů, které nyní tvoří nevzhledný živý plot oddělující místní veřejnou komunikaci od
travní plochy ( „parčíku“ ) - napravo od kaple Sv. Gotharda.
Stejně tak na základě konzultace se správcem městské zeleně a spol. TEPVOS jako správce
veřejného osvětlení bylo dohodnuto odstranění a prořezání zeleně – keřů a nevzrostlých jehličnanů
podél veřejné komunikace stoupající od křižovatky před kaplí Sv. Gotharda směrem ke hřbitovu.
Plánovaný termín dokončení : realizováno

05.

Výsadba zeleně a „vánočního stromu“ - Černovír
V rámci návrhu správce městské zeleně bude na dětském hřišti na „náměstíčku“ v Černovíře po
odsouhlasení realizována výsadba drobné, okrasné zeleně.
Vzhledem k nové tradici vánočního stromu v Černovíru a snížení nákladů na každoroční stavbu
tohoto stromu bylo rozhodnuto o zasazení „živého“ jehličnanu na „náměstíčku“, který bude o
vánočních svátcích využíván jako vánoční strom.
Tento návrh investičního bodu bude přesunut na rok 2017. O Vánocích 2016 se ještě sejdeme u
„uříznutého“ vánočního stromu, jelikož je nabízen majiteli.
Plánovaný termín dokončení : zrušeno

06.

Oprava schodiště a sochy Sv.Václava - Oldřichovice
Jedná se o lokální opravy betonového schodiště z Oldřichovic k tábořišti Cakle
a oprava nakloněné sochy Sv. Václava vč. prořezu okolní zeleně.
Plánovaný termín dokončení : 31.10.2016

07.

Vybudování veřejného osvětlení - Oldřichovice
Na základě podnětů občanů bude v rámci investice spol. TEPVOS vybudováno
veřejné osvětlení na místní veřejné komunikaci ve směru od STOP SHOPu k
sídlu spol. Langr v Oldřichovicích. Pokud nedojde k majetkoprávním kolizím
v rámci investicí dotčeným pozemkům, bude VO realizováno do konce roku
2016.
Plánovaný termín dokončení : 31.12.2016
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08.

Požadavky – investice – Oldřichovice
- oprava zábradlí – schodiště do Cakle - realizováno
- odvodnění lokality podél a pod schodištěm
- vyčištění kanalizace týkající se stávajícího odvodnění lokality pod schodištěm
- kovový most - hlučnost
- prořezání stromu - dub u parkoviště (zjistit majitele)
Plánovaný termín dokončení : 30.06.2016

09.

Požadavky – investice - Václavov
- vrácení dopravní značky na silnici II/360 označující osadu Václavov
- dopravní značkou zdůraznit křižovatku – odbočku do městské části Václavov z důvodu zdůraznění
nebezpečí při odbočování do Václavova ze silnice II/360
Plánovaný termín dokončení : 30.06.2016

10.

Černovírské posezení - Černovír
Dále je navrženo rozšířit stávající Černovírského posezení o 2ks páru dřevěných laviček se stolem,
kteří tvoří neoddělitelný komplet a umístit je u cyklostezky u mostu v Černovíru a dále vytvořit
posezení před vstupem do Knapovského lesa, u cesty od letiště ( u stávajícího rozcestníku ).
Plánovaný termín dokončení : 30.06.2016

2/ Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému
pobytu v části města, orgánům města
Na základě podnětu občanů městské části Černovír, Osadní výbor Černovír žádal vedení města Ústí nad
Orlicí, resp. zastupitele města, o zamítnutí uzavření kupní smlouvy na prodej objektu bývalé ZŠ Černovír.
OV Černovír je si vědom, že uvedená nemovitost
byla předmětem již vyhlášeného záměru
prodeje, do kterého se přihlásil jeden zájemce.
Přesto chce požádat vedení města Ústí nad
Orlicí, aby objekt nebyl prodán. Vzhledem
k těsnému umístění budovy k hlavní a jediné
místní komunikaci v samém centru městské
části Černovír, stále se zvyšujícímu provozu na
této komunikaci a předně absence zpevněné
plochy – sportovního hřiště pro mládež v této
lokalitě, občané navrhují daný objekt zbourat.
Již nyní je ve stavu nutné minimálně stabilizační
rekonstrukce a pozemek, na kterém budova
bývalé školy stojí by byl velmi vhodnou plochou
pro vybudování sportovně-odpočinkového zázemí této lokality. Stejně tak je to jeden z mála pozemků v těsné blízkosti
místní veřejné komunikace, který je v majetku města Ústí nad Orlicí, což by v budoucnu, při realizaci plánované veřejné
kanalizace či jiných objektů např. k veřejné obslužnosti, mohlo být strategickou výhodou dané investiční akce.

Bod prodeje byl na Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí dne 18.4.2016 stažen z programu jednání.
Rada města UO v období do dalšího zasedání Zastupitelstva města UO bude jednat o možnosti revokace
(zrušení) tohoto prodeje. Pokud k revokaci nedojde, bude tento bod opět projednáván na dalším zasedání
Zastupitelstva města, které se koná 27.6.2016.
3/ Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce
3.1.

Žádost pana Petra Šimáška, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, který požádal o pronájem/pacht části p.p.č.
658 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí a p.p.č. 554/1 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí. Ve své žádosti
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uvedl důvod užívání u p.p.č. 554/1 v k.ú. Oldřichovice sekání trávy a v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
u části p.p.č. 658 spásání trávy.
Ohledně výše uvedených žádostí pana Petra Šimáška se OV Černovír shodl v názoru, daný pronájem
pozemků p.p.č. 658 a p.p.č. 554/1, k.ú. Černovír Radě města nedoporučit. Toto naše rozhodnutí
vyplývá ze zkušeností dosavadního hospodaření p. Šimáška na vlastních či již pronajatých
pozemcích.
5/

Různé

V neděli 29.května 2016 proběhne od 15.00h v Černovíru tradiční Den pro sousedy. Všichni jsou srdečně
zváni.

4/

Kulturní, společenské a sportovní akce na rok 2016









29.05.2016
06.06.2016
25.06.2016
09.07.2016
13.08.2016
20.08.2016
24.09.2016
24.11.2016

Kácení máje, Den pro sousedy – SDH a OV Černovír
Město v pohybu 2016
XXV. ročník soutěže O černého výra – SDH Černovír
Hasičské sportovní odpoledne – SDH Černovír
Ústecká staročeská pouť
Černovírské rolování slámy 2016 – SDH a OV Černovír
ZPV Memoriál Zdeňka Veselého – SDH Černovír
Rozsvěcení vánočního stromu - OV Černovír

Plán nejbližšího zasedání OV – ve čtvrtek 23.06.2016 v 18.00h hod., v budově hasičárny SDH Černovír.
PRO – 4

PROTI – 0

ZDR – 0

Matouš Pořický
Zapisovatel :

Matouš Pořický

předseda Osadního výboru Černovír
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