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Město Ústí nad Orlicí 

 
Osadní výbor 

Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
pro městskou část Černovír, Oldřichovice, Hutvald a 

Václavov 

 

ZÁPIS 

z 3. zasedání ze dne 10.3. 2020 
4. zasedání 07.4.2020 (online během Koronavirového nouzového stavu) 

 
počet listů: 4 

počet příloh/listů příloh: 0/0  
 

Přítomni: 
František Beran, Zuzana Mačátová,Monika Kulhánková, Petr Sloupenský, 
Pavel Felgr 

Omluveni: - 

Hosté: - 

Zapisovatel: František Beran 

Místo a čas jednání: 
Černovír-hasičská zbrojnice, 10.03.2020, 18:00 ; 7.4.2020 mailová 
konverzace 

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

 

 

1. Majetkoprávní věci 

OV obdržel dva podněty: 

1. Záměr prodeje části parcely manželů D. 85 m2 pozemků. Osadní výbor doporučuje prodej. 

2. Záměr prodeje pozemku  M.J. 3009 m2 pozemků. Osadní výbor nedoporučuje prodej ani 
pronájem. 
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2. Investice 

 Rekonstrukce místních komunikací 

  Cesta „Pirklovy“ a cesta „Mačátovi“, objednat realizaci u dodavatele, domluvit termín 
  realizace. Během dubna uzavřena smlouva s termínem realizace červen-červenec 
  2020. 

Návrhy, doporučení, úkoly: 

1) Úkol: Rekonstrukce dvou cest Pirlovi a Mačátovi 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: ORM  Nováčková   Termín: 1.8.2020 

 

 Oprava schodiště a sochy Sv. Václava - Oldřichovice 

  Oprava opěrné stěny, sochy a schodiště na pěší cestě Z Oldřichovic k točně.  
  Vybudování nové opěrné zídky, narovnání sochy a úprava okolního prostranství, 
  oprava  schodiště. Schůzka s firmou na místě před započetím prací nutná. 

Návrhy, doporučení, úkoly: 

2) Úkol: Oprava schodiště, opěrné stěny a sochy Sv. Václava 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: ORM  Nováčková   Termín: 1.6.2020 

 

3. Různé 

 Komunikace, opravy, úpravy 

 Oprava komunikací po zimě-schůzka s p. Jansou - prohlídka všech lokalit (Oldřichovice,  
 Hutvald, Černovír, Václavov)-prohlídka s p. Jansou proběhla s vyznačením míst pro opravu 
 komunikací. Termín realizace žádáme do konce května 2020. Termín realizace požaduje od p. 
 Jansy sdělit prokazatelně (mail). 

 Oprava příjezdové komunikace do Starých Oldřichovic - kritické místo v lese, vyznačen úsek 
 cca 100 m, který je nutno opravit vyfrézovat a nanést nový asfaltový povrch.  

 Hranice křižovatky u přejezdu na Černovír - schůzka s Jansou a s por. Kaplanem. Schůzka 
 proběhla. Por. Kaplan navrhuje provést značení kraje komunikace okolí této křižovatky a tím 
 znázornění prostoru možného pro zastavení za žel. přejezdem. 

 Umístění směrové tabule s místním cílem na odbočce do Černovíra - schůzka s p. Jansou a s 
 por. Kaplanem. Vzhledem k množství dopravního značení por. Kaplan nedoporučuje umístění 
 dalšího značení. 

 Změnu omezení rychlosti v prostoru křižovatky (nyní omezení na 50 km/h od 6:00-18:00) OV 
 odmítá. 

 Úprava odbočky do Václavova – schůzka s p. Jansou a por. Kaplanem. Na schůzce bylo 
 domluveno vhodnost umístění zrcadla a úprava živého plotu, který brání ve výhledu ve směru 
 na Letohrad. 

3) Úkol: Oprava komunikací a dopravní situace 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Jansa, starosta   Termín: 20.3.2020 
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 Černovírský potok 

 Stav projektu na propustky (předložení návrhů) 

 Jednání o stavu potoka  a záchytného polderu, možnosti pročištění koryta atd. s Lesy ČR 

 Spodní křižovatka a její řešení 

4) Úkol: Oprava komunikací a dopravní situace 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: OŽP Kopecký   Termín: 20.3.2020 

 Střelnice Policie ČR 

 Mj. Součkovi zaslány následující dotazy: 

 Jaké jsou podmínky pro střelbu na střelnici z kolaudačního rozhodnutí? 

 Provozní řád střelnice? 

 Četnost střeleb, harmonogram, plán, možnost získat předem? 

 Nové úpravy na střelnici, důvody? 

5) Úkol: Střelnice Policie ČR 

Odpovídá za OV: František Beran        Termín: 20.3.2020 

 

 Kaple Černovír 

 Zajistit opravu poškozených míst a nátěr fasády kaple  

 Zajistit Výměnu nepravdivé tabule s popisem historie kaple - navrhne OV 

 Zajistit ořez živého plotu a stromů u potoka v parčíku u kaple – Tepvos (koho mohu   

 kontaktovat?) viz foto v příloze 1 

6) Úkol: Kaple 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková, Hruška   Termín: 1.6.2020 

 Cesta „Vaškovi“ 

 Teréní úpravy na cestě a osazení žlabovek k zabránění podemílání asfaltového povrchu. 

 OV zadá k cenové nabídce po zařazení cesty podle pořadí důležitosti. 

7) Úkol: Cesta „Vaškovi“ 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU:     Termín: 10.10.2020 

 Hydranty 

 Prověřování funkčnosti hydrantů a jejich opravy 

8) Úkol: Hydranty 

Odpovídá za OV: Petr Sloupenský   za MU: Nykodým   Termín: 1.6.2020 
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 Cyklostezka 

 Označení přednosti na asfaltu, změna označení odbočky a jiné umístění zrcadla 

 Kontaktovat p. Neumaistera 

9) Úkol: Cyklostezka 

Odpovídá za OV: František Beran       Termín: 1.6.2020 

 Odtržení krajnice na cestě od točny a propadla část komunikace 

na točně 

 Zajistit nabídku ceny a následnou realizaci opravy, podklady pro nabídku dodá OV 

 Podklady k cenové nabídce dodá OV. Odříznutí utrženého asfaltového povrchu cca 16 m. 

 Zpevnění podkladu a následné zaasfaltování, Stejný postup v místě propadlé vozovky na točně. 

 Foto v příloze 2. 

10) Úkol: Odtžení krajnice - oprava 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková   Termín: 1.6.2020 

 Cesta k mateřské školce 

 Stav na MU -projekt, studie... 

7) Úkol: Cesta k mateřské školce 

Odpovídá za OV: František Beran z a MU: Nováčková   Termín: 1.6.2020 

 

 

Hlasování:  

Pro: 4 Beran, Felgr, Kulhánková, Sloupenský, Mačátová 

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0 - 

Chyběl: 0  

 

 

 

Termín příštího jednání: 8.4.2020 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici-proběhlo prostřednictvím 
emailové komunikace. 

 5.5.2020 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici (pokud Kovid dovolí) 
 
 
 

Zapsal: František Beran zapisovatel 
18.2.2020 
8.4.2020 

 

Ověřil: František Beran 
předseda osadního 
výboru 

25.2.2020 
16.4.2020 
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Příloha 1. 
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Prořez vzrostlých keřů (dřevin) na kraji potoka, zasahují do vedení kabelu. 

 

Příloha 2 

 

Propadlá vozovka na točně. 
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