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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 5. zasedání ze dne 5.5. 2020 
 
 

počet listů: 5 
počet příloh/listů příloh: 1/1  

 

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

Omluveni:  Monika Kulhánková 

Hosté: - 

Zapisovatel: František Beran 

Místo a čas jednání: Černovír-hasičská zbrojnice, 05.05.2020, 18:00 ,2020 mailová konverzace 

Program jednání: 
 
1. Investice 
2. Různé 
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1. Investice 

 Rekonstrukce místních komunikací 

Cesta „Pirklovi“ a cesta „Mačátovi“. Realizace od 1.6.2020-31.7.2020. Staveniště předáno firmě 
A.B.V. Čeká se na vyjádření k existenci sítí. 

Návrhy, doporučení, úkoly: 

1) Úkol: Rekonstrukce dvou cest Pirklovi 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. Proběhla schůzka s možným dodavatelem. Domluvili se  
  podrobnosti provedení. Nyní se čeká na aktuální cenovou nabídku. 

Návrhy, doporučení, úkoly: 

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

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: ORM  Nováčková   Termín: 1.9.2020 

 

2. Různé 

 Komunikace, opravy, úpravy 

 Oprava komunikací po zimě-schůzka s p. Jansou – Některé výtluky v Černovíru vyspraveny 
 12.5.2020, bylo by potřeba zajistit zalití menších výtluků , napojení cest a prasklin emulzí a 
 kamenivem. 

 Oprava příjezdové komunikace do Starých Oldřichovic – pokládka nového povrchu bude 
 provedena firmou Strabag včetně propustku v horní části v období září-říjen 2020 

 Hranice křižovatky u přejezdu na Černovír -  SúS Pardubického kraje navrhuje vyznačit pouze 
 hranici odbočovacího pásu ve tvaru L se znakem dej přednost v jízdě. 

 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. Probíhá jednání s p. Markem ze SúS Pardubického kraje. 

3) Úkol: Oprava komunikací a dopravní situace 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Jansa, starosta   Termín: 1.9.2020 

 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. 

 Utržený břeh (opěrné zídka) u č.p. 54 – Hrdinovi-jak postupovat, na koho se obrátit? 

 Foto viz.: Příloha 1. 
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4) Úkol: Černovírský potok 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: OŽP Kopecký, P. Hájek   Termín: 1.9.2020 

 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? 

 Zde jsou jeho odpovědi, které alespoň trochu vyjasňují stávající úpravy střelnice: 

Jedná se o střelnici v tzv. vojenském režimu, kde na rozdíl od civilní,  platí odlišná pravidla provozu. 
 
Co se týče zbraní, jsou zde povoleny ráže do 7,62x39.  
 
Provoz na střelnici je upraven provozním řádem střelnice, kterou zpracoval balistik v souladu s 
platnými normami. Samozřejmě je možné do něj nahlédnout. 
 
Organizace střeleb je dána vnitřním předpisem o výcviku policie, kde jsou uvedeny počty výcviků, 
množství střeleb a počty střeliva na jednotlivého policistu. Organizace výcviku je ze zřejmých důvodů 
pro vnitřní potřebu policie. 
 
Nicméně orientačně, střelba je omezena na minimum v měsících leden, červenec, srpen a od půlky 
prosince do konce roku. 
 
Co se týče úprav válů, ta se provádí právě z důvodů hluku na střelnici. Těmito úpravami si slibujeme 
snížení  a přesměrování hluku podél kopce směrem od obce Černovír. Výška těchto valů by měla více 
vstřebávat povýstřelový hluk. Do plánu střelnice je také možné nahlédnout. 
 
Nechystá se změna zbraní se silnějším výkonem, naopak snižujeme výkon z ráže 7.62x39 samopal 
vz.58 na 5.56 s nižším výkonem a převažuje střelba s pistolovým střelivem ráže 9x19mm.  

5) Úkol: Střelnice Policie ČR 

Odpovídá za OV: František Beran        Termín: 1.6.2020 

 

 Kaple Černovír 

 Zajistit opravu poškozených míst a nátěr fasády kaple. MU zajistil předběžnou nabídku. 

 Zajistit Výměnu nepravdivé tabule s popisem historie kaple – návrh textu zaslán k nacenění. 

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

 kontaktovat?)  

6) Úkol: Kaple 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková, Hruška   Termín: 1.9.2020 

 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. 
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7) Úkol: Cesta „Vaškovi“ 

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

 Hydranty 

Prověřování funkčnosti hydrantů a jejich opravy. Kontaktován p. Nykodým s dotazy ohledně 

nejbližších zkoušek hydrantů. 

8) Úkol: Hydranty 

Odpovídá za OV: Petr Sloupenský   za MU: Nykodým   Termín: 1.9.2020 

 Cyklostezka 

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

 Kontaktovat p. Neumaistera 

9) Úkol: Cyklostezka 

Odpovídá za OV: František Beran        Termín: 1.9.2020 

 Odtržení krajnice na cestě od točny a propadla část komunikace 

na točně 

 Odříznutí utrženého asfaltového povrchu cca 16 m. Zpevnění podkladu a následné zaasfaltování,     

stejný postup v místě propadlé vozovky na točně. Nabídka byla OV doručena. 

  

10) Úkol: Odtržení krajnice - oprava 

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

 Cesta k mateřské školce 

 Schůzka s projektantem 21.5.2020. Bude zpracován projekt. 

11) Úkol: Cesta k mateřské školce 

Odpovídá za OV: František Beran     za MU: Nováčková   Termín: 1.9.2020 

 Vánoční strom 

Zasazený vánoční strom, opět usychá. OV požaduje jeho výměnu za odolnější druh. 

11) Úkol: Vánoční strom 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková   Termín: 1.9.2020 
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Hlasování:  

Pro: 4 Beran, Felgr, Sloupenský, Mačátová 

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0  

Chyběl: 1 Kulhánková 

 

 

 

Termín příštího jednání: 9.6.2020 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici 
  
 
 
 

Zapsal: František Beran zapisovatel 5.5.2020  

Ověřil: František Beran 
předseda osadního 
výboru 

14.5.2020  
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Příloha 1 

 


