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Město Ústí nad Orlicí 

 
Osadní výbor 

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

Václavov 

 

ZÁPIS 

ze zasedání ze dne 06. 04. 2021 a 04. 05. 2021 
 
 

počet listů: 5 
počet příloh/listů příloh: 2  

 

Přítomni: František Beran, Pavel Felgr, Petr Sloupenský 

Omluveni:  Monika Kulhánková,  Zuzana Mačátová 

Hosté: Luboš Zachař (06. 04. 2021) 

Zapisovatel: František Beran 

Místo a čas jednání: 06. 04. 2021, 04. 05. 2021, Hasičská zbrojnice, Černovír 

 Program jednání: 

 

 Investice 

 Majetkoprávní 

 Různé 
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 Investice 

Oprava příjezdové cesty do Starých Oldřichovic. Tato oprava je v rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro 

rok 2021. Oprava cesty nebude hrazena z fondu OV. OV zjistí stav rozpracovanosti (propustky, smlouvy...) 

1) Úkol: Oprava příjezdové cesty do Starých Oldřichovic 

Odpovídá za OV: František Beran  za MU:  Nováčková, Hájek   Termín: 1.12..2021 

Cesta „ Zastoupilovi“- Rekonstrukce cesty a vyřešení odtoku povrchových vod z této lokality a zabránění 

opětovnému zatopení přilehlých objektů. Rekonstrukce je v rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2021 a 

není hrazena z fondu OV. Realizace bude provedena na základě vypsané soutěže. OV požaduje 

vyčištění zatrubnění tlakovou vodou z této lokaĺity až k vyústění do Černovírského potoku. 

Zatrubnění je zaneseno a hrozí opětovné vyplavení této lokality. 

2) Úkol: Cesta“ Zastoupilovi“ 

Odpovídá za OV: František Beran  za MU:  Nováčková, Hájek   Termín: 1.12..2021 

Spodní křižovatka a kontejnery. Řešení spodní křižovatky a umístění kontejnerů na tříděný odpad. Návrh 

řešení spodní křižovatky s umístěním kontejnerů za potok. OV navrhuje „zatrubnění“ části potoka za 

kontejnery a následné rozšíření celeho prostoru křižovatky spolu s vytvořením několika parkovacích 

míst a přesunutí kontejnerů mimo křižovatku (cca o 20 m výše). Úpravy tohoto prostranství navrhuje 

OV provést v rámci výstavby splaškové kanalizace. 

3) Úkol: Spodní křižovatka 

Odpovídá za OV: František Beran  za MU:  Nováčková, Hájek  Termín: 1.12..2021 

 Majetkoprávní 

Žádné požadavky z majetkoprávního odboru nebyly zaznamenány. 

 Různé 

 Komunikace, opravy, úpravy, údržba 

Černovír-Dovezen frézing, který byl rozvezen na předem určené lokality. Zpevnění povrchů 

upravených frézingem bylo objednáno v roce 2020, práce provedeny nebyly. Provedení se předpokládá v 

jarních měsících 2021. Zjistit termín realizace. 

Vyčištění srážek, úklid cest po zimě – je nutné nafotit konkrétní srážky a objednat prostřednictvím města 

jak vyčištění srážek, tak úklid komunikací po zimě. 

Obnovení vodorovného značení křižovatky u přejezdu. Bude provedeno spolu s obnovením značení v 

ÚO. 

Pozemky okolo f. Ditis-sekání. Majitelé jsou město UO, Povodí Labe, ČR (Státní pozemkový úřad) a p. 

Kollár z Pěčína, zajistit úklid a sekání 2x ročně. 

Prořez stromů okolo řeky. Po povodni bylo přislíbeno, ale nic se nestalo. Směrem na Václavov nakloněné 

stromy nad řeku hrozí pádem na elektrické vedení. 

4) Úkol: Oprava komunikací a dopravní situace 

Odpovídá za OV: František Beran  za MU: Jansa, Nováčková, Kopecký   Termín: 1.12..2021 

 Černovírský potok 

Stav projektu na propustky (předložení návrhů) 

Jednání o stavu potoka  a záchytného polderu, možnosti pročištění koryta atd. s Lesy ČR 
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Spodní křižovatka a její řešení.–viz Investice „Spodní křižovatka a kontejnery“ 

Zahájit jednání mezi OV a Lesy ČR, které jsme měli odložit na rok 2021 z důvodů reorganizace. Nový 

kontakt: Lesní správa Lanškroun, Ing. Trejtnarová, tel: 724524314 nebo 956163101, e-
mail: jana.trejtnarova@lesycr.cz.   

5) Úkol: Černovírský potok 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: OŽP Kopecký, P. Hájek   Termín: 1.4.2021 

 Střelnice Policie ČR 

Monitorování průběhu přestavby střelnice. Hlídání hlučnosti při střelbách 

6) Úkol: Střelnice Policie ČR 

Odpovídá za OV: František Beran        Termín: 31.5.2021 

 Kaple Černovír 

Zajistit opravu poškozených míst a nátěr fasády kaple. MU zajistil předběžnou nabídku, zjistit stav, bylo 

požadováno doplnění nabídky. Zajistit Výměnu nepravdivé tabule s popisem historie kaple – návrh textu 

zaslán k nacenění. Nabídka na novou ceduli byla doručena OV. Vzhledem k ceně OV zatím nepožaduje. 

7) Úkol: Kaple sv. Gotharda 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková   Termín: 31.03.2021 

 Cesta „Vaškovi“ 

Terénní úpravy na cestě a osazení žlabovek k zabránění podemílání asfaltového povrchu. OV zadá k 

cenové nabídce po zařazení cesty podle pořadí důležitosti. 

8) Úkol: Cesta „Vaškovi“ 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU:     Termín: 10.10.2021 

 Hydranty 

Prověřování funkčnosti hydrantů a jejich opravy. Požadujeme přítomnost zástupce OV při zkouškách 

hydrantů. Zjistit termín zkoušky. 

9) Úkol: Hydranty 

Odpovídá za OV: Petr Sloupenský   za MU: Nykodým   Termín: 30.11.2021 

 Cyklostezka 

Označení přednosti na asfaltu, změna označení odbočky a jiné umístění zrcadla. Vyčištění okraje s 

naneseným blátem na části pod lesem u hasičského hřiště. V roce 2020 několikrát bláto na cyklostezce. 

Bohužel žádná komunikace ze strany p. Neumaistera. Stále dochází k bloudění cyklistů vlivem 

nepřehledného značení a opakují se nebezpečné dopravní situace na křižovatce. 

Kontaktovat p. Neumaistera prostřednictvím p. Hájka 

10) Úkol: Cyklostezka 

Odpovídá za OV: František Beran        Termín: 1.11.2021 

 Veřejné osvětlení 

Vyčištění stávajících svítidel, narovnání nahnutých sloupů. Výměna nevyhovujících svítidel.  

11) Úkol: Veřejné osvětlení - oprava 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková   Termín: 1.11.2021 

mailto:jana.trejtnarova@lesycr.cz
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 Vánoční strom 

Nový „živý“ vánoční strom je zasazen. Pan Felgr zajistil oplocení. 

12) Úkol: Vánoční strom 

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

 Hospoda U Bobše 

Nájemce předal hospodu městu. Nový nájemce zatím není. Na úřední desce MÚ je vyvěšen záměr 

pronájmu bytu a nebytových prostor - hospody se sálem.  

Seznam požadovaných údržbářských prací- vstupní dveře, WC, topení, venkovní sezení... 

13) Úkol: Hospoda u Bobše 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU:Poříčský   Termín: 1.12.2021 

 Dětské hřiště 

Výměna prvků, odstranění nedostatků, nátěry. Jsme v kontaktu s p. Duškovou. Prvek houpačka se 

musí nahradit jiným prvkem a ostatní prvky musí projít údržbou (nátěr, doplnění štěrku...).  

14) Úkol: Dětské Hřiště 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková, Dušková   Termín: 1.11.2021 

 Dřevěné sloupy 

Odstranění dřevěných sloupů - majitel f. Cetin (dříve O2) a možnost jejich odstranění. Petr 

Sloupenský domluvil schůzku se společností Cetin, která je vlastníkem sloupů. 

15) Úkol: Dřevěné sloupy 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková   Termín: 1.11.2021 

 Černovírský hřbitov 

Připravit realizaci úpravy středové cesty na hřbitově od brány k márnici. OV navrhuje zbudování 

cestičky od brány ke kříži, v šíři cca 1,3m a délce cca 16m. Provedení obrubníky po obou 

stranách, cesta vysypána drtí a jemnými oblázky.  Viz. Příloha 1. 

Na žádost obyvatel žádáme o skácení dvou vzrostlých tůjí při pravé straně hřbitova u zdi (jediné 

na hřbitově) a zároveň požadujeme jako náhradu vysazení obdobných dřevin 1+1 po obou 

stranách márnice. 

Po zimní údržbě poškozené hlavní uzávěry vody u hřbitova (viz. Příloha 1). Žádáme o opravu. 

16) Úkol: Cesta hřbitov 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková   Termín: 1.11.2021 

 Václavov  

Obyvatelé Václavova nás prostřednictvím p. Motyčky informovali o svých návrzích. 

 Vybudování čističky pro tuto oblast z dotačního programu MŽP s podporou MUOU 

(výzva č. 12/2019), žádáme o prověření možnosti vybudování čističky z tohoto 

programu 

 vybudování osvětlovacího bodu na výjezdu z Václavova  

17) Úkol: Václavov 
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Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková   Termín: 1.11.2021 

 Staré Oldřichovice 

 Poškozený obrubník – po zimní údržbě, je vyvalený obrubník od radlice pluhu, žádáme 

 opravu. Viz. Příloha 2. 

18) Úkol: Staré Oldřichovice 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková   Termín: 1.11.2021 

 Vybudování kanalizace v lokalitách Černovír a Hutvald  

MÚ nás informoval o záměru vybudovat kanalizaci s napojením na čističku v Ústí nad Orlicí a 

to pro lokality Černovír a Staré Oldřichovice-Hutvald. Bližší informace se dozvíte od zástupců f. 

Tepvos a města. 

 Strategický plán rozvoje města na  roky 2021 až 2027 

Město Ústí nad Orlicí připravuje strategický plán rozvoje města na roky 2021 až 2027. Navrhované 
projekty jsou k dispozici na webových stránkách https://ustinadorlici.pincity.cz/.  

Občané města mohou podávat své návrhy v části " Návrhy občanů ". V této části je již i několik 

návrhů, které se týkají Černovíra. Máte možnost se k návrhům vyjádřit, doplnit je, případně přidat 
návrhy nové. Každá iniciativa je vítaná a ukáže, jaký máme zájem o rozvoj naší části města. 
 
 

 Poděkování za obnovení omezení rychlosti a vyznačení přechodu 
 
Chtěli bychom poděkovat vedení města a zvláště pak starostovi p. Petru Hájkovi za obnovení omezení 
rychlosti a přechodu pro chodce na silnici č. 360 spojující ÚO a Letohrad u vlakové a autobusové 
zastávky Černovír. Jsme si vědomi, že obnovení do tohoto stavu vás stálo mnoho úsilí a času. 
Mnohokrát děkujeme. 
 
 
Hlasování:  

Pro: 3 Beran, Felgr,  Sloupenský 

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0  

Chyběl: 1 Kulhánková, Mačátová 

 

Termín příštího jednání: 1. 6. 2021  v 17:45 u dětského hřiště následně v 18:00  v hasičské 
zbrojnici. 

 

Zapsal: František Beran zapisovatel 15.5.2021  

Ověřil: František Beran 
předseda osadního 
výboru 

15.5.2021  

 

 

https://ustinadorlici.pincity.cz/
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 Příloha 1. 
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Příloha 2. 

 

 


