
Zápis z 1. řádného zasedání osadního výboru pro část Kerhartice 
konaného dne 12.1.2015 

 
Přítomni: Jan Duffek, PaeDr. Eva Faltysová, Mgr. et Mgr. Hana Hanusová, Jaroslav Harapát, 
Vladimír Král, Eva Polakovičová, Daniel Rössler. 
 
Omluven:  
Nepřítomen:  
Hosté:  
Čas: 19.00-22.00 hod. 
 
1/ Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1 ,  písm. a) zákona o obcích:  
K dnešnímu dni žádné předložené. 
 
2/ Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce : 
RM ve svém usnesení ze 145. schůze MPO/2  schválila záměr výkupu části p.p.č. 159/3 
s kamenným křížem od spoluvlastníků Š.. OV posoudila žádost a doporučuje navržené 
usnesení.  
RM ve svém usnesení z 1. schůze MPO/2  schválila uzavření dohody o ukončení nájemní 
smlouvy části p.p.č. 341/2 s pronajímateli B.L. a I.L.. OV posoudila žádost a doporučuje 
navržené usnesení.  
RM ve svém usnesení z 2. schůze MPO/5  schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene služebnosti na p.p.č. 241/2 za účelem umístění kanalizační přípojky s majiteli 
přilehlého bytového domu. OV posoudila žádost a doporučuje navržené usnesení. OV však 
doporučuje prošetřit stav kanalizace pro odvod dešťové vody, na uvedeném místě dochází 
k jejímu hromadění. 
RM ve svém usnesení z 3. schůze MPO/2  schválila záměr pronájmu části p.p.č. 341/2 
zájemci paní Z.L... OV posoudila žádost a doporučuje navržené usnesení.  
 
3/ Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni   
    k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 

K dnešnímu dni žádné předložené. 
 
4/ Různé  

 
Osadní výbor konstatoval, že poslední úkol předchozího OV tj. zorganizovat veřejné 
volební jednání OV byl splněn a i přes nízkou účast 23 obyvatel Kerhartic tak mohl 
v termínu předat návrh složení OV v Kerharticích ve složení: 
Duffek Jan, PaeDr. Faltysová Eva, Mgr. et Mgr. Hana Hanusová, Harapát Jaroslav, 
Král Vladimír, Polakovičová Eva, Rössler Daniel 
Ihned po volbě pak přítomní zvolení členové OV navrhli za předsedu p.D.Rösslera. 
Na svém druhém zasedání konaném dne 15.12.2015 zvolilo Zastupitelstvo města 
Osadní výbor  v Kerharticích dle návrhu. 
 
Osadní výbor úvodem projednal administrativní záležitosti, způsob, termíny a místo 
jednání. Zároveň považuje za důležité připravit souhrn cílů, kterých chce v novém 
volebním období dosáhnout. Z toho vyplynul první úkol sestavit do příštího jednání 
tzv. PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ OV KERHARTICE. 
 

Úkol: Sestavit programové prohlášení OV Kerhartice. 
Odpovídá: všichni    Termín: do příštího jednání 

 
 



KONTROLA ÚKOLŮ: 
Nově zvolený OV navazuje na práci předchozího OV a na svém jednání probral 
rozpracované záležitosti a úkoly, které jsou předmětem následujících bodů. 
 

Průběžné úkoly 
Průběžné úkoly řešené na každém zasedání OV jsou vždy aktuálně komentovány 
v textu zápisu: 
a) Protipovodňová opatření 
b) Stavba nádraží 

   
a) Protipovodňová opatření 

 
Předchozí OV iniciovala výzvu politickým uskupením a na veřejném předvolebním 
mítinku obdržel od všech zúčastněných stran a jejich předsedů, či zástupců příslib 
profinancování a aktivní účasti při dokončení protipovodňových opatření pro Ústí 
nad Orlicí-podměstí a Kerhartice.  
Min. zemědělství má program 129 260 – Podpora prevence před povodněmi III pro 
roky 2014-2019 s vyšší spoluúčastí – 15%, což znamená u projektu v ÚO cca 50 mil. 
Kč. Dle informací Povodí Labe je ochrana Ústí největším projektem v rozpočtované 
výši 328 mil Kč, který by se uvedeného programu měl zúčastnit a v případě již 
schváleného územního rozhodnutí by jeho realizace měla být více než reálná. Za 
město se stal garantem protipovodňových opatření přímo p. starosta Petr Hájek, jak 
přislíbil na veřejném jednání OV v Kerharticích. 
Harmonogram dle PLA: 
2015 – výkup pozemků, vydání stavebního rozhodnutí 
2016 – vydání stavebního povolení, žádost o dotaci 
2017 – cca od září zahájení stavby s ukončením do roku 2019 
Z uvedeného je zcela patrné okamžité zahájení výkupu pozemků a k tomu stanovil OV 
následující úkoly: 
1. Oslovit a požádat RM, resp. zastupitelstvo o schválení rozpočtové položky pro rok 

2015 ve výši min. 10 mil. Kč na výkup pozemků 
2. Dle aktualizované projektové dokumentace přesně definovat rozsah pozemků a 

jejich vlastníků. Zahájit jednání o odkupech pozemků s cílem uzavření smlouvy do 
konce roku 2015. 

3. Zahájit jednání s PLA o změnách projektu a přesné aktualizace pozemků a jejich 
vlastníků. 

Odpovídá: D.Rössler + další dle dohody    Termín: 31.3.2015 
 
   

b) Nádraží Ústí nad Orlicí 
OV projednal změny zápisu mezi fi Eurovia x městem a SŽDC a dále požaduje 
zařazení dalších oprav, které budou zaslány na p. Dalešického k dalšímu řešení: 
- ul. Školní – koordinace s kompletní opravou připravovanou na rok 2016 
- ul. Sokolská – zatáčka před odbočkou k „Papoušku“ – rozšířit, či zpevnit krajnici 
                       - v odbočce k „Papoušku“ stojí voda – nebezpečné v mrazech 
- provizorní komunikace od „Papouška“ k nádraží – trvat na ponechání pro pěší, 
upravit možný přejezd pro přejezd traktorem na sekání přilehlé louky 
- stará silnice od Kerhartic k původnímu přejezdu – požádat o změnu projektu a snížit 
terén na úroveň okolních luk z důvodu protipovodňových a pro lepší údržbu 
- provizorní most – nechat opravit povrch fi Eurovia, zlikvidovat postranní 
nepoužívanou lávku pro pěší. 

Úkol: Projednat další opravy po stavbě nádraží v Kerharticích s p.Dalešickým. 
Odpovídá: všichni    Termín: do příštího jednání 



c) Majetkoprávní věci 
 
OV stanovil úkol vyplývající z nákupu pozemku s Kamenným křížkem. 

Úkol: Požádat odbor kultury o zařazení „Kamenného křížku“ do inventáře a oprav pro rok 
2015. 
Odpovídá: D.Rössler    Termín: do příštího jednání 
 
 

d) Investice 
Investice jsou rozděleny na dvě části (část A prioritní beze změn): 
        A: Investice realizované v rámci rozpočtu města s prioritou pořadí dle OV: 
1.  Protipovodňová opatření 
2.  Stavba nového nádraží Ústí nad Orlicí 
 
        B: Investice z rozpočtu OV 2015 bez priority pořadí: 
 
        Rok 2014 
Opravy provedeny – Pražská ulice, jímka na hřbitově, Lesní ulice, Ulice u křížku, 
osvětlení u bytovky v Karpatech, chodník ul.Karpatská k podjezdu. 

Úkol: Zjistit připomínky k ul.Lesní. 
Odpovídá: H.Hanusová    Termín: do příštího jednání 

 
Úkol: Projednat s p.Dalešickým zda byly dodrženy podmínky spádování chodníku 
ul.Karpatská k podjezdu. 
Odpovídá: D.Rossler    Termín: do příštího jednání 

 
Rok 2015-... 
OV projednalo plán investic a oprav na rok letošní s výhledem do roku 2018. 
Bez stanovení pořadí: 

1. Oprava plotu u bytovky Sokolská u Mlýna – zahájit jednání s SVJ bytovek na 
spoluúčasti při opravě plotu. Pokud bude stanovisko negativní, plot neopravovat a 
podezdívku zrušit na úroveň chodníku za co nejmenších finančních nákladů. 

Úkol: Zahájit jednání s SVJ bytovek u Mlýnu na ul. Sokolská ve věci zrušení plotu. 
Odpovídá: D.Rössler    Termín: do příštího jednání 

2. Oprava zdi na bytovém domě u Mlýna – OV bude požadovat opravu omítky u domu 
u Mlýna směrem do ulice Sokolské a následné parkové úpravy. 

Úkol: Zahájit jednání s Demosem za účelem opravy omítky bytového domu u Mlýna – 
Sokolská ulice. 
Odpovídá: D.Rössler    Termín: do příštího jednání 

Úkol: Projednat výsadbu u bývalé jídelny Perla a u Mlýna – Sokolská ulice, využití 
náhradní výsadby stavby nádraží. 

Odpovídá: D.Rössler    Termín: do příštího jednání 
3. Cesta k zahrádkám – OV se dohodl, že další investice do cesty k zahrádkám je 

podmíněna dohodou vlastníků. 
Úkol: Cesta k zahrádkám - zjistit aktuální stav u p.Dalešického. 
Odpovídá: D.Rössler   Termín: do příštího jednání 

 
4. Likvidace černých skládek a revitalizace území podél trati od nádraží ke hřišti – OV 

vyjádřilo potřebu kompletní revitalizace dotčeného území na náklady stavby 
nádraží a životního prostředí. 

Úkol: Projednat revitalizaci území podél trati s odborem životního prostředí. 
Odpovídá: D.Rössler   Termín: do příštího jednání 



5. Dům č.p. 109 – OV bude nadále trvat na řešení neutěšeného stavu nemovitosti 
Úkol: Zjistit poslední stav kolem č.p.109 
Odpovídá: D.Rössler   Termín: do příštího jednání 

6. Veřejné osvětlení ul.Karpatská na vojenské silnici – OV konstatovalo nepřijatelný 
stav, kdy nelze realizovat instalaci veřejného osvětlení v této lokalitě. Pokud 
nedojde k dohodě mezi Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice, fi 
Tepvos a městem, pak bude OV stát na straně vlastníků nemovitostí a podpoří 
případnou intervenci ve formě petice. 

Úkol: Znovu iniciovat jednání kolem VO v Karpatech 
Odpovídá: D.Rössler   Termín: do příštího jednání 

7. Oprava místa s kontejnery mezi bytovkami ul.Sokolská – OV bude požadovat 
úpravu tohoto místa v rozsahu jak se provádí na ostatních místech města – obruby, 
výsadba atd. 

Úkol: Zajistit opravu místa pro kontejnery na ul.Sokolská 
Odpovídá: D.Rössler   Termín: do příštího jednání 

8. Oprava a výstavba chodníků kolem bytovek ul.Sokolská – OV vyslechl návrh paní 
Polakovičové týkající se zbudování a opravy nevyhovujících tras z bytovek. OV pro 
další rozhodnutí požádal o přesnou specifikaci tras a zjistění potřebných ploch. 

Úkol: Zjistit potřebné plochy chodníků u bytovek. 
Odpovídá: E.Polakovičová   Termín: do příštího jednání 

9. Opravy chodníků ulice Školní, Kolmá, Truhlářská – ulice Školní je plánována 
kompletní rekonstrukce na roky 2015-2016, zde bude potřeba prošetřit dokončení 
všech oprav inženýrských sítí. Ulice Truhlářská je v plánu oprav po stavbě nádraží 
– zde se pokusit o koordinaci a případnou kompletní opravu povrchu komunikace 
prozatím bez chodníků. Ulice Kolmá zůstává pro opravu v dalších obdobích, 
podobně jako Truhlářská prozatím bez chodníků. Vše bude třeba konzultovat 
s vlastníky nemovitostí dotčených ulic. Vzhledem k rozsahu plánovaných oprav je 
jejich výše nad možnosti OV, bude třeba projednat opravy v rámci běžných oprav 
města, ne ze zdrojů OV. 

Úkol: Projednat opravy ulic Školní, Kolmá, Truhlářská s investičním odborem z pohledu 
stavebních úprav a financování. 
Odpovídá: D.Rössler   Termín: do příštího jednání 

 
e) Různé 
 

            Úprava dopravní situace ulice Školní 
 Na základě požadavku paní Faltysové OV souhlasí s vyhrazeným parkováním pro 
školu ve Školní ulici v pracovní dny mimo prázdnin a se zrušením prvního parkovacího 
místa (od ulice Sokolské) z důvodu nemožnosti průjezdu nákladních automobilů. 
Úkol: Projednat vyhrazené parkování ul.Školní a zrušení prvního parkovacího místa. 
Odpovídá: D.Rössler, E.Faltysová   Termín: do příštího jednání 

 
 

Projednán zápis z jednání: 
P: 7           Pro: 7           Proti: 0         Zdržel: 0 
 

 
Příští jednání:   9.2.2015 od 19.00 hodin 
 
V zápisu jsou pro přehled odlišena aktuálně projednávaná témata (tučně kurzívou) a 
stanovené úkoly (v rámečku). 



                           
V Ústí nad Orlicí dne 12.1.2015. 
Zapsal: Daniel Rössler 
Schválil: členové OV Kerhartice 
1x kopie pan Jiří Preclík 
 
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 
 
Mailové kontakty na členy OV: 
Duffek Jan   duffekjan@qmail.com 
PaeDr. Faltysová Eva  zs.uoker@worldonline.cz 
Mgr. et Mgr. Hana Hanusová  hanusova@tiscali.cz 
Harapát Jaroslav   jharapat@seznam.cz 
Král Vladimír   servis@elektron-expert.cz 
Polakovičová Eva   polakovicova@centrum.cz  
Rössler Daniel   rossler@vubas.cz 

Stránky OV Kerhartice: 
www.ov.kerhartice.com 


