
Zápis z 2. řádného zasedání osadního výboru pro část Kerhartice 
konaného dne 9.2.2015 

 
Přítomni: Jan Duffek, PaeDr. Eva Faltysová, Mgr. et Mgr. Hana Hanusová, Jaroslav Harapát, 
Vladimír Král, Eva Polakovičová, Daniel Rössler. 
 
Omluven:  
Nepřítomen:  
Hosté:  
Čas: 19.00-21.30 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 7. schůze MPO/6  schválila uzavření nájemní smlouvy části p.p.č. 
341/2 zájemci paní Z.L... OV posoudila žádost a doporučuje navržené usnesení.  
RM ve svém usnesení z 8. schůze MPO/2  schválila záměr výkupu části p.p.č. 93/4 městem 
za účelem vybudování chodníku. OV posoudil žádost a doporučuje navržené usnesení. OV 
zároveň upozorňuje na zbudování části chodníku s možností přejezdu traktoru za účelem 
sekání okolních ploch. 
RM ve svém usnesení z 8. schůze MPO/3  schválila uzavření dohody spolupráci mezi 
Městem a o.s. Krajina a tradice za účelem zajištění péče o památník obětem 1. světové války 
a nejbližším okolí části p.p.č. 224/3. OV posoudila žádost a doporučuje navržené usnesení. 
OV zároveň žádá o předložení smlouvy vč. příloh.  
RM ve svém usnesení z 9. schůze MPO/7 doporučila zastupitelstvu schválit uzavření kupní 
smlouvy na část p.p.č. 159/14 s kamenným křížem od spolu vlastníků Š.. 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  

 
OV projednal a schválil navržené programové prohlášení OV Kerhartice, které je 
nedílnou součástí tohoto zápisu z jednání. 
 
KONTROLA ÚKOLŮ: 
Veškeré úkoly z předchozího jednání jsou komentovány dále v textu a jsou součástí 
zvláštního seznamu, který slouží k přehledu aktuálního řešení a je nedílnou součástí 
zápisu OV. 
 

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 



Úkol: 
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 
1. Na základě proběhlých jednání se starostou P.Hájkem a místostarostou 

J.Preclíkem bylo konstatováno, že rozpočtová položka pro rok 2015 není nutná 
z důvodu aktuálního stavu přípravy odkupu pozemků a tato rozpočtová položka 
bude součástí přípravy na rozpočet v roce 2016. 

2. Rozsah pozemků bude definován na základě aktualizace projektové dokumentace, 
která by měla být k dispozici cca do konce května. Následně OV zahájí jednání 
s vlastníky pozemků, resp. bude spolupracovat při jednání mezi městem a vlastníky 
pozemků. 

3. Jednání s PLA bylo zahájeno a projekt bude aktualizován cca do konce května. 
 
OV inicioval jednání se starostou P.Hájkem a místostarostou J.Preclíkem, výsledkem 
jednání pak bylo společné jednání se zástupci města a Povodí Labe, které se konalo 
dne 28.1.2015. Byl probrán pravděpodobný scénář realizace získání dotace a případné 
stavby protipovodňových opatření. Dotační titul MZ je připraven na roky 2014-2020 
s 15% spoluúčastí (viz. již popisované v předchozích zápisech). Dle nových podmínek 
se navrhovatelem dotace stává město a žadatelem Povodí Labe, k tomuto bude 
připravena smlouva o převodu investorství, aby bylo možno využít stávající předanou 
dokumentaci na stavební odbor. Prvotním podkladem pro dotaci je rozhodnutí o 
územním řízení, k tomu je nutno připravit aktualizaci projektu, ekologického auditu, 
souhlasů vlastníků, atd. Podstatným problémem je případné získání souhlasů 
vlastníků pozemků, nicméně dle výkladu PLA je možné přistoupit v první fázi k využití 
zákonné možnosti titulu veřejné stavby, kdy pro zahájení územního řízení postačí 
zahájení jednání s vlastníky. Tím však neztrácejí jakákoli další práva a jsou nadále 
účastníky stavebního řízení. 
Harmonogram přípravy stavby s určením odpovědnosti a termínů: 
 a)aktualizaci projektu (Agroprojekce) ... 31.5.2015 
     - součástí by měla být aktualizace proudění spodní vody (RNDr.Šeda) 
b)aktualizaci ekologického auditu EIA-zjišťovací řízení (PLA) ... 31.8.2015 
c)aktualizaci souhlasů vlastníků pozemků, resp. zahájení jednání s nimi (město, PLA)   
        ... 31.8.2015 
d)žádost o vydání rozhodnutí o územním řízení (město) ... 30.9.2015 
e)vydání rozhodnutí o územním řízení (stavební odbor) ... 31.12.2015 
f)získání dotčených pozemků (město) ... 31.12.2016 
g)vydání stavebního rozhodnutí (stavební odbor) ... 30.4.2017 
h)výběrové řízení - zahájení stavebních prací (PLA) ... 2017-2019 
OV konstatuje, že uvedený harmonogram bude důsledně sledován.  
OV dosud neobdrželo zápis z jednání s městem a PLA ve kterém pak bude požadovat 
zahrnutí výše zmíněného harmonogramu s termíny a odpovědnostmi. 
OV bude požadovat určení konkrétní osoby odpovědné za realizaci přípravy 
protipovodňových opatření na městě. 
 
 

  Úkol: Požádat o zápis z jednání s PLA a požádat o určení odpovědné osoby za realizaci 
přípravy protipovodňových opatření. 
Odpovídá: D.Rössler    Termín: do příštího jednání 



 
b) Nádraží Ústí nad Orlicí 

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

Navrhované změny OV byly doplněny do zápisu s Eurovií x městem a SŽDC. 
Úkol: Sledovat realizaci oprav cest a chodníků v souvislosti se stavbou nádraží. 
Odpovídá: všichni    Termín: jaro 2015 

 
Osadní výbor s nejvyšší pozorností sleduje informace týkající se rozšíření stávajícího 
projektu nádraží o případná parkovací místa, resp. výstavbu autobusového nádraží. 
S velkým znepokojením pak konstatuje, že by se jednalo o významný zásah do 
inundančního území, které slouží každé jaro k zachycení navýšení vody Tiché Orlice. 
OV má za to, že veškerá takováto stavební činnost vykonávaná BEZ řádného 
propočtu průtoku vody a BEZ řádných povolení je vysoce nebezpečná. OV v lednu 
letošního roku upozorňovala na zbytečně zvýšený terén po staré komunikaci od 
Kerhartic k přejezdu a přes to dochází k dalším návozům materiálu k nádraží? OV 
využije všech zákonných možností k tomu, aby se nezhoršovaly podmínky 
protipovodňových opatření pro Kerhartice! 
 

c) Majetkoprávní věci 
 

Úkol: Požádat odbor kultury o zařazení „Kamenného křížku“ do inventáře a oprav pro rok 
2015. 
Odpovídá: D.Rössler    Termín: do příštího jednání 
 Proběhlo jednání s vedoucím odboru kultury p.Mikyskou, přislíbil základní údržbu – 
nátěr plotu kolem křížku v roce 2015. 
Úkol: Zadat opravu plotu kolem křížku investičnímu odboru. 
Odpovídá: D.Rössler    Termín: 9.3.2015 
 
 

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 

Úkol: Zjistit připomínky k ul.Lesní. 
Odpovídá: H.Hanusová    Termín: úkol trvá do 9.3.2015 

 
Úkol: Projednat s p.Dalešickým zda byly dodrženy podmínky spádování chodníku 
ul.Karpatská k podjezdu. 
Odpovídá: D.Rossler    Termín: do příštího jednání 
Dle dostupných informací odpovídá spádování předepsaným normám, nicméně OV 
konstatuje, že takto stavěné chodníky jsou pro mnoho lidí (speciálně v zimě) 
NESCHŮDNÉ!!! OV bude požadovat nestranné posouzení. 
Úkol: Zajistit nestranné posouzení spádování chodníků. 
Odpovídá: D.Rössler    Termín: 9.3.2015 

      Rok 2015 - ... 
OV projednalo plán investic a oprav na rok letošní s výhledem do roku 2018. 
Hlavním rozhodnutím pro rok 2015 je příprava zbudování chodníků k bytovým 
domům v rámci celých Kerhartic - odhad cca 200 m2 * 1.000,- Kč tj. 200 tis.Kč. 



Zbývající částku převést do roku 2016 a dát ve prospěch kompletní opravy Školní 
ulice – zahájit řízení již v roce 2015!!! 

Úkol: Příprava výstavby chodníků k bytovkám. 
Odpovídá: E.Polakovičová, D.Rössler   Termín: do příštího jednání 

 
Úkol: Příprava opravy Školní ulice. 
Odpovídá:  D.Rössler   Termín: 31.12.2015 

 
Další běžící investiční záležitosti: 

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 

Úkol nadále trvá, předáno p.Preclíkovi a pí E.Kalouskové k vyřízení. 
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 
Úkol trvá, předáno 14.1. p.Preclíkovi. 

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 

Aktuálně se jedná o žádosti vlastníků nemovitostí o zprovoznění cesty od 
Gerhartic. OV bude projednávat až po zjištění podrobností. 

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 

Trvá, předáno paní Kalouskové k projednání. 
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: trvá 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 

Starosta P.Hájek přislíbil obnovení jednání s vojáky. Nadále budeme iniciovat 
výstavbu běžného osvětlení celé ulice. 

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 
P.Mareš přislíbil přípravu návrhu revitalizace místa, podá informaci. 

 
e) Různé 
 

1. Úprava dopravní situace ulice Školní 
 OV navrhuje řešení odlišné od parkovacích hodin – označit tři parkovací místa 
dodatkovou tabulkou. Úkol trvá do příštího jednání. 
Úkol: Projednat vyhrazené parkování ul.Školní. 
Odpovídá: D.Rössler     Termín: do příštího jednání 

 
2. Oprava cesty ke Stránským 
OV projednalo požadavek na opravu cesty k zahrádkám a ke Stránským (pod 
hřbitovem), zároveň požadavek na prošetření nově zbudované kanalizace. Zjistit 
stav. 

Úkol: Projednat úpravu cesty ke Stránským, zjistit stav nové kanalizace. 
Odpovídá: D.Rössler     Termín: do příštího jednání 

 
3. Příprava oslav 70. výročí ukončení II. Světové války 
OV se dohodlo na přípravě oslav výročí ukončení války u pomníku v Korýtkách a 
pod hřbitovem na 7.května. 

Úkol: Připravit oslavy 70. výročí ukončení II. Světové války 
Odpovídá: H.Hanusová, E.Faltysová  Termín: do příštího jednání 

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

 
Příští jednání:   9.3.2015 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 12.2.2015. 
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 



Úkol Popis Priorita Stav Zahájení Splnění Dokončeno (%) OK/? Vyřizuje - osoba Aktualizace? Poznámky

1 Kanál u obchodu
Prošetřit stav kanalizace pro odvod dešťové vody, na uvedeném místě dochází k 
jejímu hromadění

Normální Probíhající 13.1.2015 9.2.2015 100% 3 Dalešický Miloš
14.1.-předáno Knapovskému, 9.2.projednáno - na místě nebyla 
kanalizace a kontrolní šachta 

2 Programové prohlášení Sestavit programové prohlášení OV Kerhartice Normální Probíhající 13.1.2015 9.2.2015 100% 3 Rössler 13.1.-vypracovánoRO, 9.2.-schváleno

3 10M-rozpočet povodeň
1.     Oslovit a požádat RM, resp. zastupitelstvo o schválení rozpočtové položky
pro rok 2015 ve výši min. 10 mil. Kč na výkup pozemků

Vysoká Probíhající 13.1.2015 31.3.2015 100% 2 RM,zastupitelstvo
14.1.-předáno Preclíkovi, 19.1.jednání se starostou - bude předmětem 
rozpočtu roku 2016!

4 Pozemky-povodeň
Dle aktualizované projektové dokumentace přesně definovat rozsah pozemků a 
jejich vlastníků. Zahájit jednání o odkupech pozemků s cílem uzavření smlouvy 
do konce roku 2015.

Vysoká Probíhající 13.1.2015 9.3.2015 25% 2 Rössler, Polakovičová 28.1.-jednání s PLA - aktualizace dokumentace Agroprojekcí

5 PLA-změna projektu
Zahájit jednání s PLA o změnách projektu a přesné aktualizace pozemků a 
jejich vlastníků

Vysoká Probíhající 13.1.2015 9.3.2015 25% 2 Agroprojekce-Jakoubek 28.1.-jednání s PLA - aktualizace dokumentace Agroprojekcí

6 Opravy po nádraží Projednat další opravy po stavbě nádraží v Kerharticích s p.Dalešickým Normální Probíhající 13.1.2015 9.2.2015 100% 3 Dalešický Miloš 14.1.-informace předána Knapovskému, zapracováno do zápisu s Eurovií

7 Křížek do oprav-majetku
Požádat odbor kultury o zařazení „Kamenného křížku“ do inventáře a oprav pro 
rok 2015.

Normální Probíhající 13.1.2015 9.2.2015 100% 3 Kličková Dana 14.1.-předáno Kalouskové, 19.1. příslib p.Mikysky opravy plotu kolem křížku

8 Lesní ul. - připomínky Zjistit připomínky k ul.Lesní Normální Probíhající 13.1.2015 9.3.2015 0% 2 Hanusová Hana

9 Karpatská ul.-chodník
P rojednat s p.Dalešickým zda byly dodrženy podmínky spádování chodníku 
ul.Karpatská k podjezdu

Normální Probíhající 13.1.2015 9.2.2015 100% 3 Dalešický Miloš
14.1.-spádování dle projektu - do měsíce zkustit nalézt nové řešení, dle 
informace od p.Knapovského je spádování v pořádku

10 Bytovka u Mlýna-plot Zahájit jednání s SVJ bytovek u Mlýnu na ul. Sokolská ve věci zrušení plotu. Normální Probíhající 13.1.2015 9.3.2015 50% 2 Rössler 14.1.-předáno E. Kalouskové (majetko-právní odbor?!?, 

11 Oprava omítky-DEMOS
Zahájit jednání s Demosem za účelem opravy omítky bytového domu u Mlýna – 
Sokolská ulice

Normální Probíhající 13.1.2015 9.3.2015 25% 2 Rössler 14.1.-předáno Preclíkovi 

12 Výsadba ul.Sokolská
Projednat výsadbu u bývalé jídelny Perla a u Mlýna – Sokolská ulice, využití 
náhradní výsadby stavby nádraží

Normální Probíhající 13.1.2015 9.3.2015 25% 2 Haupt, Kopecký Tomáš 14.1.-předáno Kalouskové (životní prostředí!?!)

13 Cesta k zahrádkám Cesta k zahrádkám - zjistit aktuální stav u p.Dalešického. Normální Probíhající 13.1.2015 9.3.2015 50% 2 Dalešický Miloš
6.2.-p.Dalešický sdělil požadavek na zprovoznění cesty od Gerhartic ze 
strany vlastníků nemovitostí

14 Revitalizace kolem trati Projednat revitalizaci území podél trati s odborem životního prostředí Normální Probíhající 13.1.2015 9.3.2015 25% 2 Kopecký Tomáš 14.1.- předáno E.Kalouskové (životní prostředí?!

15 Dům hrůzy č.p.109 Zjistit poslední stav kolem č.p.109 Normální Probíhající 13.1.2015 9.3.2015 0% 2 Marčík Petr, Beneš Václav

16 VO Karpaty Znovu iniciovat jednání kolem VO v Karpatech Vysoká Probíhající 13.1.2015 9.3.2015 25% 2 Hájek Petr 19.1.jednání se starostou-přísib jednání s vojáky

17 Kontejnery Zajistit opravu místa pro kontejnery na ul.Sokolská Normální Probíhající 13.1.2015 9.3.2015 25% 2 Kopecký Tomáš 14.1.-projednáno s Marešem

18 Chodníky - bytovky
Zjistit potřebné plochy chodníků u bytovek za obchodem ul.Sokolská-příprava 
realizace 2015

Normální Probíhající 13.1.2015 9.3.2015 25% 2 Polakovičová Eva, Rössler 9.2.-předběžný odhad 200m2

19 Komunikace
Projednat opravy ulic Školní, Kolmá, Truhlářská s investičním odborem 
z pohledu stavebních úprav a financování

Normální Probíhající 13.1.2015 9.2.2015 100% 3 Mareš Petr, Dalešický Miloš
14.1.-předáno Mareš-Knapovský, zkusí nacenit - bohužel mají pouze 2M 
na celé město pro rok 2015, 9.2. OV ruší požadavek a bude iniciovat 
pouze opravu ulice Školní

20 Parkovací místa-ZŠ Projednat vyhrazené parkování ul.Školní a zrušení prvního parkovacího místa Normální Probíhající 13.1.2015 9.3.2015 50% 2 Faltysová Eva 9.2.-OV dohodl změnu na označení výhrady tří míst

21 Vitrína Pořízení nové vitríny na zeď knihovny č.p.139 Normální Nezahájený 13.1.2015 9.3.2015 50% 2 Knapovský 14.1.-projednáno s Knapovským, 12.2.-objednáno

22 Cesta ke Stránským Projednat úpravu cesty, zjistit stav nové kanalizace Normální Nezahájený 9.2.2015 9.3.2015 0% 2 Dalešický Miloš

23 Zápis PLA, odpovědná osoba
Požádat o zápis z jednání s PLA a požádat o určení odpovědné osoby za realizaci 
přípravy protipovodňových opatření.

Normální Nezahájený 9.2.2015 9.3.2015 0% 2 Rössler

24 Cesty-chodníky-nádraží Sledovat realizaci oprav cest a chodníků v souvislosti se stavbou nádraží. Normální Nezahájený 9.2.2015 31.5.2015 0% 2 celý OV

25 Oprava plotu křížku Zadat opravu plotu kolem křížku investičnímu odboru. Normální Nezahájený 9.2.2015 9.3.2015 0% 2 Knapovský

26 Spádování chodníků Zajistit nestranné posouzení spádování chodníků. Normální Nezahájený 9.2.2015 9.3.2015 0% 2 Rössler

27 Školní ulice Příprava opravy Školní ulice. Normální Nezahájený 9.2.2015 31.12.2015 0% 2 Rössler

28 Oslavy ukončení války Připravit oslavy 70. výročí ukončení II. Světové války Normální Nezahájený 9.2.2015 7.5.2015 0% 2 Hanusová Hana, Eva Faltysová
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29 Chodník k nádraží Zajistit přejezd pro traktory Normální Nezahájený 9.2.2015 31.3.2015 0% 2 Knapovský

30 Památník u hřbitova Podklady smlouvy s o.s. Krajina a tradice Normální Nezahájený 0% 2 Kalousková Eva
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