Zápis ze zasedání Osadního výboru pro část Oldřichovice –
Tichá Orlice – Černovír - Václavov
konané dne 09. 04. 2019
Přítomni:

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

Host :

Matouš Pořický

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ OVČ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cesta Pirklovi č.p. 70 – OV + Matouš Pořický
Zahájení zasedání OVČ
Investiční akce 2019
Projednání majetkoprávních záležitostí na žádost MUUO
Různé
Schválení zápisu ze zasedání
Závěr

1. Cesta Pirklovi č.p.70-místní šetření

Setkání na místě, zhodnocení stavu a možnosti opravy. Cesta je ve špatném stavu a pro její
opravu bude potřeba vyřešit odvod srážkové vody. Nejlepší se jeví tato varianta – na části krajnice
provést svedení pomocí žlabovek a vodu poté odvést pomocí trubky k opravené cestě, pak pomocí
srážky převést na druhou stranu a zavést kanalizací do vodoteče obr. 1 v příloze. Je nutné
zkontrolovat převýšení a připravit podklady pro realizaci. Projednat s Janou Nováčkovou na MUUO.
2. Zahájení zasedání OVČ
3. Investiční akce 2019 - návrhy


Vánočního strom - Černovír
Na černovírském náměstíčku bude zasazen nový vánoční strom – jedle kavkazská.
V rámci reklamace místo uschlé jedle v minulém roce.
Plánovaný termín dokončení : Provedeno



Oprava místních komunikací – Černovír, Oldřichovice
Vzhledem k již uskutečněným opravám v minulých letech, budou v průběhu jara vytipovány
komunikace, které budou zpevněny živičnou emulzí se štěrkovým vsypem, popř. novým živičným
povrchem.
Realizaci provede vybraná odborná firma. Podle rozsahu budou odhadnuty náklady a následně i
termín realizace.
Plánovaný termín dokončení : 2019-2020



Oprava schodiště a sochy Sv.Václava - Oldřichovice
Jedná se o opravu opěrné stěny u schodiště z Oldřichovic k tábořišti a úprava nakloněné sochy Sv.
Václava vč. úpravy přístupového chodníku k soše a úprava okolní zeleně.
Plánovaný termín dokončení : 2019



Odvodnění lokality pod schodištěm na točně - Oldřichovice
Byl zpracován podrobný projekt pro odvodnění lokality pod schodištěm z Oldřichovic (točna ve
spodní části Starých Oldřichovic). V tomto místě dochází při deštích k pravidelnému zatopení ploch,
jelikož do této části stéká voda z poměrně velkého povodí a to z části Oldřichovic nad schodištěm.
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Předpokládaná cena realizace vycházející z návrhu projektu je 2 mil. Kč. Celá akce je financována z
rozpočtu MUUO. Realizace již započala na podzim 2018.
Plánovaný termín dokončení : 2019
4. Projednání majetkoprávních záležitostí na žádost MUUO




pronájem části p.p.č. 667/11 pan Ž. , OV souhlasí s pronájmem
prodej/pronájem časti p.p.č. 185/1 panu J., OV nesouhlasí s prodejem ani pronájmen

5. Různé
 Pouliční osvětlení, vyčistit a srovnat lampy
 Vyplnit spáry v komunikacích po zimě a opravit výtluky
 Mapa komunikací v kat. území Černovír. Označení v mapě co je komunikace a kde platí přednost
zprava
 Sjednocení označení části obce -Ústí nad Orlicí - Černovír X Černovír
 Označení odbočky Černovír z hlavní silnice UO - Letohrad
 Vyčistit srážky (příčné prahy)
 Cyklostezka-označení odbočky směr Letohrad (posunutí), označení přednosti na asfaltu na
křižovatce v Černovíru
 Hydranty-kontrola a zprovoznění nefunkčních
 Sezení před hospodou U Bobše - lavice (oprava, výměna)
 Kanalizace - obecné informace
Přidáno 10.3.2019
 Pojízdná prodejna-prověřit možnosti, pojízdnou prodejnu se nepodařilo nikde zajistit
 Černovírský znak- výroba, umístění (značka parkoviště cyklostezka, značka most...)
 Označení odbočky na Černovír z hlavní silnice na Letohrad
 Oldřichovice- dokácení stromů a keřů na schodech a vyčištění této lokality
Přidáno 9.4.2019
 Dětské hřiště - zápis z kontroly MUUO (Jana Nováčková)
 Znak Černovíru umístění k dopravní značce u mostu nebo samostatně u parkoviště, požádáme o
cenovou nabídku na výrobu znaku, zároveň také požádáme o cenovou nabídku na pamětní tabulku
k Lípě svobody, která byla zasazena v roce 1946 u kaple Sv. Gotharda v Černovíru
 Zjistit na MUUO jaké pozemky ve vlastnictví města jsou v Černovíru v pronájmu, dle informací MU
budou probíhat kontroly jak městských pozemků, tak i všech pozemků v katastrálních území našeho
OV.
 Staré Oldřichovice příjezdová cesta - výsprava, investiční návrh na opravu
6. Schválení zápisu schůze OV
PRO – 5
PROTI – 0
ZDR – 0
7. Závěr
Plán nejbližšího zasedání OV – 7.5.2019, v budově hasičárny SDH Černovír.
František Beran
Zapisovatel :

František Beran

předseda Osadního výboru Černovír
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Obr.1 Cesta Pirklovi
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