Zápis ze zasedání Osadního výboru pro část
Oldřichovice – Tichá Orlice – Černovír - Václavov
konané dne 03. 09. 2019

Přítomni:

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

NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ OVČ :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení zasedání OVČ
Investiční akce 2019 -stav
Různé
Schválení zápisu ze zasedání
Závěr

1. Zahájení zasedání OVČ

2. Investiční akce 2019 - stav
•

Vánočního strom - Černovír Provedeno

•

Oprava místních komunikací – Černovír, Oldřichovice
Vytipované lokality předány prostřednictvím starosty p. Hájka (cesta Pirklovi, cesta Mačátovi) ke
zpracování. Odbor rozvoje města poptal opravy.
Předpokládané náklady dle nabídky jsou: cesta Pirklovi cca: 264.000,-Kč bez DPH a cesta Mačátovi
675.000,-Kč bez DPH. Na dalším jednání s městem budeme řešit termín realizace a financování.
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. Rozšířit o opravu schodů a
svedení vody do kanalizace na točně. Zatím se nepřihlásila žádná firma k realizaci
Plánovaný termín dokončení : 2019

•

Odvodnění lokality pod schodištěm na točně – Oldřichovice Dokončeno, nutné dovezení hlíny,
revize povrchu ke schodům. Osázení středu točny.

3. Různé
Pouliční osvětlení, vyčistit a srovnat lampy. Stále trvá, lampy svítí díky znečištěným krytům
neefektivně. Intenzita osvětlení pravděpodobně nesplňuje požadované limity. Přislíbeno vyřešení do
4.10.2019
• Vyplnit spáry v komunikacích po zimě a opravit výtluky. Nebylo provedeno. Budeme řešit na
nasledující schůzce se starostou města.
• Označení odbočky Černovír z hlavní silnice UO – Letohrad. Pan Jansa požádá o stanovení
dopravního značení IS 4b "Směrová tabule s místním cílem vlevo" a IS 4c "Směrová tabule s místním
cílem vpravo". Paní Bartošová žádost postoupí Dopravnímu inspektorátu Policie ČR (por. Kaplanovi)
a SÚS k vyjádření. Poté bude postupováno dle stanovisek.
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Cyklostezka-označení odbočky směr Letohrad (posunutí), označení přednosti na asfaltu na
křižovatce v Černovíru, zrcadlo. Kontaktován p. Neumaister z ROTu na projednání.
Hydranty-kontrola a zprovoznění nefunkčních. Zpráva - ze 14 hydrantů je funkčních pouze 11.
Dotázán p. Nykodým na další postup ve věci opravy nebo zprovoznění. Hydranty budou postupně
opraveny nebo upraveny na nadzení.
Dětské hřiště - zápis z kontroly MUUO (Jana Nováčková). Největší problém-sloup u skluzavky.
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. V jednání spolu s
vypracováním nabídek k realizaci.
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 katastrálním území našeho
OV. OV získal seznam městských pozemků, které jsou v pronájmu.
OV vyzývá všechny uživatele pozemků ve vlastnictví města, ke kterým nemají uzavřenou nájemní
smlouvu, aby pozemek co nejdříve vyklidili, případně nájemní smlouvu s městem uzavřeli.
Smlouva se uzavírá vždy na konkrétní účel ( např. uložení palivového dřeva a pod).
Nový prostor pro kontejnery na tříděný odpad (zvony na křižovatce). Zatím nový prostor není
vytipován.
Odklizení pařezu z okraje cyklostezky (Hutvald-Černovír). Odklizeny pouze větve.
Po bleskové povodni 28. 5. 2019 zůstalo na povrchu vytažené zatrubnění. Kontaktován p. Nykodým.
Po jednání na MU za přítomnosti p. Kopeckého, p Nykodýma, p Jansy a dalších, se stanovily 3 roviny
řešení:
krátkodobé-inspekce dvou kritických propustků a jejich vyčištění (spolu s inspekcí zatrubnění pod
křižovatkou
střednědobé- zpracování projektové dokumentace a realizace dvou nových propustků
zatrubnění pod křižovatkou-po inspekci návrh řešení
Cesta z točny ve svahu, odtrhávání okraje asfaltu. Zajistit odříznutí, vyspravení kraje a zaasfaltování.
Konečné řešení s opěrnou zdí naplánovat jako investici do příštího roku.
Sekání městských pozemků. Je potřeba vytvořit seznam (mapu) pozemků, o které se starají SDH a
Tepvos

Oldřichovice
Staré Oldřichovice příjezdová cesta - výsprava, investiční návrh na opravu. Dle vyjádření p.
Hájka bude zahrnuto do investičních akcí v roce 2020.
Schody začínají se vyvalovat boky-nutná oprava. Spojit s investičním bodem - Oprava schodiště a
sochy Sv.Václava

Křižovatka k letišti - nutná výsprava děr (bylo přislíbeno, při asfaltování kanalizace a
neprovedeno). Jsou plánované další zemní práce v tomto místě, po provedení bude odbočka
křižovatky opravena.
Průjezd zahrádkami a kolem cihelny. Velký provoz (6:00, 15:00) Kdysi byla rychlost omezena na 30
km/h. Zóna přednost zprava a 30 km/h končí před zahrádkami. Nyní je zde nerespektovaný průjezd
zakázán. Navrhujeme prodloužení zóny ke Stop-shopu a ke křižovatce k letišti. Návrh předán
odboru dopravy.
Výsprava cest a finální oprava cest. V letošním roce nebyly cesty ze Starých Oldřichovic zařazeny do
priorit.

Václavov
• Označení odbočky na Václavov od Letohradu - vznik nebezpečných situací. Problém při
vyjíždění a odbočování. Kontaktován p. Motyčka.
• Autobusová zastávka oprava a údržba – Kontaktován p. Motyčka.
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•

Vyčištění srážek. Kontaktován p. Motyčka.

4. Schválení zápisu schůze OV
PRO – 5
PROTI – 0
ZDR – 0
5. Závěr
Plán nejbližšího zasedání OV – 3.9.2019 (18:00), v budově hasičárny SDH Černovír.
František Beran
Zapisovatel :

František Beran

předseda Osadního výboru Černovír
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