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Město Ústí nad Orlicí 

 
Osadní výbor 

Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
pro městskou část KERHARTICE 

 

ZÁPIS 
z 20. zasedání ze dne 21.2.2022 

 
počet listů: 4 

počet příloh/listů příloh: 1/1  
 

Přítomni: 
Mgr. et Mgr. Hana Hanusová, Jaroslav Harapát, Eva Collinová, Daniel 
Rössler 

Nepřítomni: Ing. Hana Brodská, Mgr. Jana Šparlinková 

Omluveni: Ing. Vladislav Fajt 

Hosté:  

Zapisovatel: Daniel Rössler 

Místo a čas jednání: Ústí nad Orlicí – Kerhartice, Sokolovna T.J.Sokol, 18.00-19.20 hod. 

Program jednání: 
1. Majetkoprávní věci 
2. Investice 
3. Různé 

 

Úkoly byly řešeny průběžně, na základě zaslaných dotazů formou korespondenční  a ve 

dvou případech prezenční – viz. zápis níže.  
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1. Majetkoprávní věci 

Žádné 

2. Investice 

A:   Protipovodňová opatření (PPO) 
OV byl seznámen s prezentací fi Sweco – Posouzení 13.1.2022. Na základě požadavků 
Zastupitelstva vypracovala fi Sweco prověření variant ochrany: 
- dílčí opatření v Kerharticích 
- povodeň Q20 
- povodeň Q50 
- povodeň Q100 
OV více podrobností nemůže ve svém zápisu uvádět, vzhledem k tomu, že se prozatím jedná jen 
o pracovní materiál.  
Nicméně po podrobném seznámení OV jednoznačně doporučuje variantu nejvyšší tzn. Q100, 
z důvodu ceny a míry ochrany. 
Další jednání je plánováno na březen za účasti zástupců města, fi Sweco a Povodí Labe. 
Prezentace bude doplněna o pohledy z úrovně očí (dvě místa OV zašel fi Sweco). Následně 
proběhne prezentace Zastupitelstvu a občanům Kerhartic. 
Pro jednání připraví OV dotazy a jasné stanovisko. 

K naší žádosti týkající se běžné údržby toku OV obdržel vyjádření p.Kopeckého (vedoucí odboru 
životního prostředí): 

V tuto chvíli neevidujeme žádné žádosti o údržbu toku od Povodí Labe jako je zmíněné čištění 
břehů a dna řeky Tiché Orlice. Podotýkáme, že na zásahy do přirozeného toku řeky umísťování 
nových vodních dět v něm apod. je třeba ze zákona povolení, či souhlasu vodoprávního úřadu. 
Plán investičních akcí na toku, které možná máte na mysli vám sdělí Povodí Labe, my jím 
nedisponujeme. Co se týče obvyklých překážek v toku, či závad vzešlých z povodňových prohlídek, 
jako jsou spadlé stromy apod., řeší je správce toku operativně po dohodě či se souhlasem 
příslušných orgánů (vodoprávní úřad, orgán ochrany přírody a krajiny). 

Návrhy, doporučení, úkoly: 

1) Úkol: Sledovat přípravu PPO 

              Odpovídá: všichni   starosta   Termín: stále 

 

B: Investice z rozpočtu OV 2018-2022 S PRIORITOU pořadí. 
 

1. Stavební parcely 326/1 
OV obdrželo následující informace: 
- Pardubický kraj doposud nevydal nový rozsah záplavového území ani nově nevymezil aktivní zóny 
záplavového území 
- v prosinci byl zveřejněn Návrh. Bohužel ze stanoviska Povodí Labe je zřejmé, že připomínky a 
požadavky města UO nebyly nakonec akceptovány 
- AZZÚ nebude pravděpodobně změněna a výstavba na st.p.č. 326/1 nebude možná 
OV požádá o stanovisko PLA. 

 

2) Úkol: Stavební parcely 326/1. 

Odpovídá: Daniel Rössler   ORM Nováčková  Termín: 2022 
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2. Ulice Pražská 
 
OV písemně požádalo starostu o osobní intervenci a pomoc při řešení dopravní situace – 
objízdná trasa v souvislosti s opravou silnice II/315 od Hrádku do Ústí n.O.. Starosta svolal 
jednání s PK za účasti prvního náměstka hejtmana M.Kortyše dne 16.2.. OV prezentovalo 
vlastním sledováním vysoké zatížení neoprávněným průjezdem osobních a nákladních vozidel 
přes Kerhartice (viz. níže). P. Kortyš požádal o zprůjezdnění vozidel do 3,5 t po dobu opravy a 
nabídl financování opravy ulice Sokolské od křižovatky se silnicí II/315 až po odbočku 
k obytnému domu – novému nájezdu na přivaděč do Kerhartic. Zdůvodnil tento požadavek 
zahájením výstavby dálničního přivaděče Libchavy-Mostek od července 2022. OV tento návrh 
doporučuje schválit pouze za těchto podmínek: 
- stávající zákaz průjezdu bude prodloužen do konce června a bude pravidelně kontrolován 
minimálně Městskou policií, případně i pokutován 
- povolení průjezdu vozidel do 3,5 t od 1.7. do konce opravy tj. do 31.10.. bude při respektování 
rychlosti 30 km/h  
- oprava ulice Sokolská proběhne nejpozději do konce roku 2024 v takovém rozsahu, že všechny 
sítě umístěné pod vozovkou (voda, odpady, kabelovka, apod.) budou obnoveny a podklad bude 
dostatečně zhutněn, aby nedocházelo k propadání vozovky. Všechny vpustě, poklopy, hydranty 
a obrubníky budou znovu obnoveny a bude proveden kompletní nový živičný povrch. K tomuto 
doporučujeme získat písemné stanovisko Pk. 
Proti tomuto rozhodnutí byla Mgr. et Mgr. Hana Hanusová. 
 

 
4) Úkol: Průjezd Kerhartice - objížďka 
Odpovídá: Daniel Rössler   Hájek     Termín: 2021-2022 

 

3. Parkovací místa u hřbitova a park kolem pomníku 
     Tento čtvrtek proběhne místní šetření s dodavatelem. 

     OV zajistilo dodavatele na ohraničení parku naproti parkovišti – termín zhotovení 06/2022. 

12) Úkol: Parkovací místa u hřbitova. 

Odpovídá: Daniel Rössler, E.Collinová, Knapovský, Kopecký, starosta  Termín: 2022 

 

 

PRŮJEZD Kerharticemi 2022 - 6.T
7.2. 6:30-6:40, 15:50-16:00 8.2. 6:40-6:50, 18:00-18:10 9.2. 6:45-6:55, 18:15-18:25 10.2. 6:50-7:00, 17:00-17:02 11.2. 6:45-6:55, 17:00-17:10 14.2. 6:55-7:05, 17:30-17:40

Průjezd Kerharticemi7.2. 6:30-6:40, 15:50-16:00 8.2. 6:40-6:50, 18:00-18:10 9.2. 6:45-6:55, 18:15-18:25 10.2. 6:50-7:00, 17:00-17:02 11.2. 6:45-6:55, 17:00-17:10 14.2. 6:55-7:05, 17:30-17:40 Celkem Trend

Ráno -  ÚO 28 51 43 42 34 37 235

Ráno - Hrádek 22 35 27 37 25 34 180

Odpoledne - ÚO 23 13 12 6 21 26 101

Odpoledne - 

Hrádek 17 11 14 3 19 25 89

Celkem 90,00 110,00 96,00 88,00 99,00 122,00 605,00

Denní průjezd - výpočet 

Výpočet denní 10% 1296 1584 1382 1267 1426 1757

Výpočet denní 30% 3888 4752 4147 3802 4277 5270

Výpočet denní 50% 6480 7920 6912 6336 7128 8784
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4. Ulice Kolmá a Truhlářská 
Ulice Kolmá se dostala do rozpočtu města pro tento rok 2022. 

3) Úkol: Oprava ulice Kolmá a Truhlářská 
Odpovídá: Daniel Rössler   Knapovský  Termín: 2022 

 

5. Oprava ulice Sokolská 
-viz. bod 2.  
-k opravě v rámci reklamace Eurovia nemá OV žádnou informaci  
-OV požádalo správce komunikací o úpravu polohy zrcadla naproti výjezdu z ulice Karpatská 
(od hřbitova) u mostu před posádkou.  

20) Úkol: Ulice Sokolská 

Odpovídá: OV     ORM, Knapovský Termín: 31.12.2022 

3. Různé 

1. Mobiliář 
OV domluví řešení s paní Nováčkovou. Byla schválena zákrytová deska s minimálním přesahem. 

6) Úkol: Pořízení mobiliáře. 
Odpovídá: Daniel Rössler   Dušková  Termín: 2021 

 
2. Pozemek Havlíček 

OV obdržel vyjádření p.Kopeckého (vedoucí odboru životního prostředí): 

Položivý, vandalem navrtaný a patrně i chemicky poničený topol je z hlediska bezpečnosti 
stabilizovaný ořezem. Ač obráží, bohužel poničení bylo natolik devastující, že jeho vitalita se ani 
po třech letech sledování neobnovila do takové míry, aby byl perspektivní.  Rozhodli jsme se tedy 
jej odstranit a vysadit náhradní výsadbu. Připravujeme žádost o jeho kácení u orgánu ochrany 
přírody a krajiny. 

Spolek Havlíček přislíbil na jaře dokončení plotu za buňkou. 

7) Úkol: Domek,  pozemek Havlíček 
Odpovídá: OS Havlíček, Daniel Rössler   Termín: 31.3.2022 

 
3. Archiv S. Zemana 

Na dokumentaci se pracuje. 

9) Úkol: Archiv S. Zemana 
Odpovídá: Daniel Rössler, Eva Collinová, Jaroslav Harapát Termín: 31.12.2022. 

4. Cyklostezka kolem náspu železniční tratě 

Bez informace 
OV obdržel vyjádření p.Kopeckého (vedoucí odboru životního prostředí) ke kácení vrb: 

Vrby za nákladovým nádražím, ač ošetřované jsou již z provozně-bezpečnostního hlediska 

v takovém stavu, že bylo rozhodnuto o jejich náhradě. Podali jsme žádost o jejich kácení 

u orgánu ochrany přírody a krajiny. Řízení probíhá, předpokládáme že bude-li vyhověno 

naší žádosti provedeme jejich kácení do 31.3.2022. 

5) Úkol: Cyklostezka 
Odpovídá: Daniel Rössler   starosta  Termín: 31.12.2022 

 

 

 

 

5. Instalace zákazové značky k cestě kolem tratě (ul.Drážní-Karpatská) 
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OV požádá o instalaci zákazových značek k cestě kolem tratě (ul.Drážní-

Karpatská) z důvodu ničení cesty a zeleně. 

 

30) Úkol: Zákaz ul.Drážní-Karpatská 
Odpovídá: Daniel Rössler      Termín: 30.6.2022 

 
 

Hlasování:  

Pro: 4 
 

Jaroslav Harapát, Daniel RösslerEva Collinová, Mgr. et Mgr. Hana Hanusová 

Proti: 0 Mgr. et Mgr. Hana Hanusová v bodu 2 

Zdržel se: 0 - 

Chyběl: 0 Mgr. Jana Šparlinková, Ing. Hana Brodská, 

 

Termín příštího jednání:  
21.3.2022 v 18.00 hod 
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina  
 

Zapsal: Daniel Rössler zapisovatel 21.2.2022  

Ověřil: Daniel Rössler 
předseda osadního 
výboru 

21.2.2022  

 


