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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 6.10. 2020 
 
 

počet listů: 4 
počet příloh/listů příloh: 0  

 

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

Omluveni:  Monika Kulhánková 

Hosté: Mj.Luděk Souček + dva kolegové z PČR 

Zapisovatel: František Beran 

Místo a čas jednání: Černovír-hasičská zbrojnice, 6.10.2020 

 Program jednání: 

 
1. Investice 
2. Majetkoprávní 
3. Různé 
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1. Investice 

 Rekonstrukce místních komunikací 

 Cesta „Pirklovi“ a cesta „Mačátovi“. Provedeno  

Návrhy, doporučení, úkoly: 

1) Úkol: Rekonstrukce dvou cest Pirklovi a Mačátovi 

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

 Oprava schodiště a sochy Sv. Václava - Oldřichovice 

 Oprava opěrné stěny, sochy a schodiště v Oldřichovicích. Provedeno 

Návrhy, doporučení, úkoly: 

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

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

2. Majetkoprávní 

 Žádné požadavky z majetkoprávního odboru. 

3. Různé 

 Komunikace, opravy, úpravy 

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

 povrchů upravených frézingem jsou objednány. Provedení na podzim 2020, v případě 

 špatného počasí začátek roku 2021. 

 Horní cesta-havarijní stav. Na zářijovou schůzi OV přišli občané, kteří využívají horní cestu a 

 požadovali její opravu. Cesta po letních přívalových deštích je v havarijním stavu, osobní auta 

 „škrtají“ spodkem vozu a hrozí jejich poškození. Zdravotnická služba odmítá jíž po této cestě 

 jezdit. Ve spodní části je utržená krajnice k potoku. S p. Jansou domluvená oprava v 

 nejbližších dnech. 

 Oprava příjezdové cesty do Starých Olřichovic. Tato oprava se díky Koronavirovému 

 výpadku financí letos neuskuteční. Máme přislíbeno tuto opravu zařadit do priorit rozpočtu na 

 rok 2021. 

 Přechod u vlakové zastávky a zrušená 50-ka. Intenzívne jednáme o znovuvrácení do 

 původního stavu. O takovouto změnu jsme nežádali. 

3) Úkol: Oprava komunikací a dopravní situace 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Jansa, Nováčková   Termín: 1.12..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 – Řeší starosta, Petr Hájek. 
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 Proběhla korespondence mezi OV a Lesy ČR, kde bylo doporučeno jednání přesunout na příští 

 rok z důvodu reorganizace. 

4) Úkol: Černovírský potok 

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

 Střelnice Policie ČR 

 Mj. Součekse dvěma kolegy nás navštívili na schůzi OV. Kde jsme projednali problematiku s

 třelnice. Nejdůležitější jsou asi tyto body: 

1. Prováděné úpravy (valy, přesun hmot,...) jsou prováděny za účelem zvýšení 

bezpečnosti střelby a snížení hlučnosti. 

2. Vzhledem ke zprovoznění dalších střelnic v pardubickém kraji, by se měla četnost 

střeleb snížit. 

3. Noční střelby, by se od příštího roku měli přesunout do jiné (kryté) střelnice 

4. Také frekvence střeleb z „dlouhých“ zbraní by se měla snížit. 

5. Po dokončení terénních úprav bude provoz střelnice schválen balistikem PČR.  Je také 

přislíbena možnost organizované prohlídky střelnice.  

5) Úkol: Střelnice Policie ČR 

Odpovídá za OV: František Beran        Termín: 1.11.2020 

 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?) , nezodpovězeno. 

6) Úkol: Kaple 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková, Hruška   Termín: 1.11.2020 

 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. 

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. Hydrant u p. Sloupenského je vyměněn a a přemístěn na 

pozemek města.  

Po dokončení terénních úprav bude provoz střelnice schválen balistikem PČR.  Je také přislíbena 

možnost organizované prohlídky střelnice.  

8) Úkol: Hydranty 

Odpovídá za OV: Petr Sloupenský   za MU: Nykodým   Termín: 1.11.2020 
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 Cyklostezka 

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

 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 

9) Úkol: Cyklostezka 

Odpovídá za OV: František Beran        Termín: 1.11.2020 

 Odtržení krajnice na cestě od točny a propadla část komunikace 

na točně 

 Odříznutí utrženého asfaltového povrchu cca 16 m. -Hotovo 

10) Úkol: Odtržení krajnice - oprava 

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

 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: 1.11.2020 

 Prořez dřevin 

Prořez dřevin u kaple sv. Gotharda, u č.p. 54, naproti h. zbrojnici. 

12) Úkol: Prořez dřevin 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková, Kopecký   Termín: 1.12.2020 

 

Hlasování:  

Pro: 4 Beran, Felgr, Sloupenský, Mačátová 

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0  

Chyběl: 1 Kulhánková 

 

Termín příštího jednání: 3.11.2020 v 18:00 v hasičské zbrojnici 
 
Termín veřejné schůze OV:  26.11.2020 (od 17:45 rozsvícení vánočního stromu)  
 
 

Zapsal: František Beran zapisovatel 6.10.2020  

Ověřil: František Beran 
předseda osadního 
výboru 

11.10.2020  


