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Zápis z 1. zasedání Osadního výboru pro část Oldřichovice –  
Tichá Orlice – Černovír - Václavov 

konané dne 05.03.2015 
 
Přítomni:  Matouš Pořický, Monika Kulhánková, Pavel Felgr, František Beran, Zuzana Mačátová 
Host : -- 
 
NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ OVČ : 
 

1.     Zahájení zasedání OVČ 
2.     Investiční akce 2015 
3.     Různé  
4.     Schválení zápisu ze zasedání 
5.     Závěr  

 
 1/ Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust. § 121 odst.1 ,  písm. a) zákona o obcích  
 
Investiční akce 2015 
( situační mapa v příloze Zápisu ) 
 
01. Zpevnění cesty k novostavbě RD Janyšových – Černovír 

Jedná se o zpevnění podkladu a povrchu stávající komunikace a 
to betonovým a asfaltovým frézinkem. 
Plánovaný termín dokončení :  30.6.2015 

 
02. Úprava části komunikace nad MŠ, před RD Šmídových - Černovír  

Jde o úpravu kratší části konce stávající komunikace betonovým a 
asfaltovým frézinkem. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03. Oprava komunikace od RD Valterových a RD Mačátových – 

Černovír 
Část již zpevněné komunikace asfaltovým frézinkem bude ve vyježděné části doplněna a konečná 
neupravovaná část cesty bude stejně zpevněna frézinkem. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 

 
04. Úprava povrchu komunikace před RD Zastoupilových– Černovír 

Již opravovaná část cesty směrem k RD Poláčkových bude částečně opravena. Hlavním 
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 bodem opravy je vlastní komunikace s křižovatkou před RD s napojením na cestu směrem 
k sokolovně. Veškeré úpravy povrchů a hlavně vyspádování povrchu cesty bude provedeno 
asfaltovým frézinkem. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 

 
05. Oprava komunikace směrem k RD Franzových – Černovír 

Jde o revizi a drobné úpravy asfaltovým frézinkem již opravované komunikace. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 

 
06. Úprava povrchu komunikace k RD Vaškových st. – Černovír 

Dlouho připravovaná úprava povrchu velmi strmé komunikace 
bude realizována v kombinaci položení asfaltového frézinku se 
zalitím asfaltovou penetrací. Současně budou v komunikaci 
osazeny odvodňovací srážky. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 

 
07. Oprava části hlavní komunikace na náměstíčku – Černovír 

 Bude provedena úprava úzkého pruhu stávajícího povrchu 
hlavní komunikace podél požární nádrže. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08. Oprava komunikace od RD Mikuleckých po RD Pořických - Černovír 

 Jedná se o opravu doposud neupravovaného 
povrchu komunikace vrstvou asfaltového 
frézinku. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 
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09. Oprava komunikace od RD Kroulíkových po RD Zámečníkových - Černovír 
Opět jde o doposud neopravovaný delší úsek místní komunikace, který bude opatřen asfaltovým 
frézinkem a v místě nestabilního podkladu bude proveden podsyp betonovým frézinkem. 
Komunikace bude i v některých částech nově odvodněna odvodňovacími srážkami. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. Úprava místní komunikace - Václavov  

V listopadu 2014 byla tato cesta kompletně opatřena novou vrstvou asfaltového frézinku. Vzhledem 
ke klimatickým podmínkám při realizaci je nutné komunikaci v některým místech doplnit a 
opětovně zhutnit silničním válcem. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Oprava místní komunikace - Oldřichovice 

Jde o opravu místní komunikace ve velmi špatném stavu povrchu. 
Velmi výrazné nerovnosti budou vyrovnány asfaltovým frézinkem. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 
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12. Odvodnění komunikace - Václavov  
Opravený povrch strmé místní komunikace bude opatřen dešťovými srážkami, které budou 
odvodněny, aby bylo zajištěno nestékání srážek z této cesty na hlavní silnici 360 Ústí nad Orlicí – 
Letohrad. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 

 
13. Úprava přístupové cesty k inudační lávce - Černovír 

Lávka pro pěší je ze strany od Černovíru přístupná po travnatém terénu, který je nerovný 
s výraznými prohlubeninami. Přístup bude vyrovnán, případně zpevněn. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 

 
14. Prohloubení odvodňovacího příkopu do RD Valtrových po RD 

Mačátových - Černovír 
Strojně bude provedeno prohloubení odvodňovacího příkopu 
podél místní komunikace a bude vyčištěno jeho zaústění do 
stávající dešťové kanalizační šachty. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 

 
 
15. Rozšíření a vyčištění koryta podél cesty od Poláčkových - 

Černovír 
Vzhledem k častému zaplavování komunikace před RD 
Zastoupilových a jejich pozemků, bude vyčištěno a prohloubeno 
koryto potoku podél cesty od Poláčkových. Současně bude 
provedena výměna zatrubnění propustku pod vjezdem 
k Halbrštátovým. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 
 

16. Doplnění dětského hřiště  - Černovír 
Dětské hřiště u nádrže v centru Černovíru bude  
doplněno o nový prvek – hrazdu. Ta bude osazena  
v místě umístění vánočního stromu a bude na zimní  
období vždy demontována. 
Plánovaný termín dokončení :    31.7.2015 
 

 
17. Stání pro kontejnery tříděného odpadu - Černovír 

Vzhledem k nutnosti stabilizace sesuvu svahu na stávajícím stání kontejneru 
 na tříděný odpad („zvony“) na náměstíčku a vzhledem k potřebě umístění všech  
kontejneru na jedno místo ( zvony a doplněné pojízdné kontejnery), bude na  
stávajícím místě vybudována nízká opěrná stěna a zpevněný povrch pro jednodušší 
 manipulaci s pojízdnými kontejnery. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 
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18. Osazení dešťové srážky u RD Pluskalových - Černovír 

Na příjezdové komunikace k RD Pluskalových bude osazena dešťová 
srážka. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 
 

19. Vybudování 2 nových světelných bodu - Černovír 
Na místní komunikaci od RD Kroulíkových ve směru k RD 
Zámečníkových bylo na podnět obyvatelů zažádáno u spol. TEPVOS o 
vybudování 2 nových světelných bodů – uličních lamp. Jejich umístění 
bude konzultováno s projektantem a místními obyvateli. 
Plánovaný termín dokončení :    31.10.2015 

 
20. Oprava schodiště a sochy Sv.???  - Oldřichovice 

Jedná se o lokální opravy betonového schodiště z Oldřichovic 
k tábořišti Cakle a oprava nakloněné sochy Sv. ?? vč. prořezu okolní 
zeleně. 
Plánovaný termín dokončení :    30.6.2015 

 
 
Veškeré plánované opravy cest budou realizovány ve spolupráci spol. STRABAG a OV Černovír. 
 
 
2/ Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému 
pobytu v části města, orgánům města   
 
2.1. Na základě žádosti občanů Černovíru, která byla schválena na listopadové veřejné schůzi OV 

v Černovíru v roce 2014, bylo při vjezdu do městské části osazeno dopravní značení označující konec 
a začátek zóny zákazu stání automobilů na 3,5t. 

 
2.2. Byl přednesen návrh, osadit před vjezdem do prostoru černovírského náměstíčka zpomalovací 

silniční práh ( retardér ) z důvodu stále se vyskytujících neohleduplných řidičů, kteří komunikací 
těsně míjející dětské hřiště projíždějí nepřiměřenou rychlostí. 

 
2.3. Dále bylo navrženo osadit při výjezdu z komunikace od RD Kaplanových zrcadlo (u RD Solíkových ) 

pro zajištění bezpečnějšího výhledu při sjezdu na páteřní komunikaci ze směru od centra Černovíra. 
 
 
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 p.p.č. 87/1 
(okolo RD Halbrštátových), 393/3 a 405/4 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí a p.p.č. 554/1 v k.ú. 
Oldřichovice u Ústí nad Orlicí (tyto pozemky nejsou pronajaty) a ve své žádosti uvedl důvod užívání 
u p.p.č. 554/1 v k.ú. Oldřichovice sekání + výsadba jap. topolu, v k.ú. Černovír u p.p.č. 87/1 spásání a 
sekání a u p.p.č. 393/3 a 405/4 spásání. 

 
OV Černovír doporučuje realizaci pachtu s panem P. Šimáškem na p.p.č. 393/3 a 405/4, k.ú. Černovír 
pro možnost spásání.  
 
Ostatní požadované pozemky jsou dle OVČ vzhledem ke svému umístění nevhodné pro realizaci 
panem Šimáškem zamyšleného účelu využití . 
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4/ Různé  
 
 
Je zamýšleno rozšíření Černovírského posezení o 2ks páru 
dřevěných laviček se stolem tvoří neoddělitelný komplet a umístit 
je  u cyklostezky u mostu v Černovíru a dále u vytvořit posezení 
před vstupem do Knapovského lesa, u cesty od letiště ( u 
stávajícího rozcestníku ). 
 
 
 
 
 
 

 
 
4/ Kulturní, společenské a sportovní akce na rok 2015 
 
 

 28.03.2015 Dětský karneval - ČČK Černovír 

 30.04.2015 Stavění máje, lampiónový průvod, pálení čarodějnic – SDH a OV Černovír 

 31.05.2015 Kácení máje, Den pro sousedy – SDH a OV Černovír 

 27.06.2015 XXIV. ročník soutěže O černého výra – SDH Černovír 

 22.08.2015 Černovírské rolování slámy a 70 let založení SDH Černovír – SDH a OV Černovír 

 28.11.2015 Rozsvěcení vánočního stromu - OV Černovír 
   
 
Plán nejbližšího zasedání OSV – ve čtvrtek 02.04.2015 v 18.00h hod., NOVĚ v budově hasičárny SDH 
Černovír.  
 
 
 
PRO – 5          PROTI – 0          ZDR – 0 
 
 
 
 
 
 
                  Matouš Pořický 
Zapisovatel : Matouš Pořický                                  předseda Osadního výboru Černovír       

 
V Černovíru dne 05.03.2015 
 
 
 
 
 
Příloha :  Situační mapa 


