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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 7. 6. 2022 
 
 

počet listů: 5 
počet příloh/listů příloh: 1  

 

Přítomni: Pavel Felgr, Zuzana Mačátová 

Omluveni:  František Beran 

Hosté: Luboš Zachař, Matouš Pořický 

Zapisovatel: Zuzana Mačátová 

Místo a čas jednání: 07. 06.  2022, 18:00, Hasičská zbrojnice, Černovír 

 Program jednání: 

 

 Investice 

 Majetkoprávní 

 Různé 
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 Investice 

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

zabránění opětovnému zatopení přilehlých objektů. Vzhledem k plánované výstavbě kanalizace byla 

investice pozastavena, dle vyjádření města UO budou provedeny dílčí opravy. Po vysoutěžení 

zhotovitele kanalizace, bude tato část provedena nejdříve. Investice bude plně hrazena z rozpočtu 

města. Provizorní opravení cesty bylo provedeno, OV se bude na této opravě finančně podílet. 

1) Úkol: Cesta“ Zastoupilovi“ 

Odpovídá za OV: František Beran  za MU:  Nováčková, Hájek, Jansa   Termín: 1.12..2022 

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

Úpravy tohoto prostranství navrhuje OV provést v rámci výstavby splaškové kanalizace. Jedná se o 

dlouhodobý úkol. (beze změny) 

2) Úkol: Spodní křižovatka 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU:          Termín: 1.12..2022 

 Majetkoprávní 

Nejsou žádné požadavky. 

 Různé 

 Komunikace, opravy, úpravy, údržba 

Cesta Vaškovi - terénní úpravy na cestě – odbagrování a odvoz zeminy ze sesouvajícího se svahu.  

Projednáme možnou realizaci, akce bude hrazena z rozpočtu OV. P.V. Předloží návrh úprav a 

seznámí ostatní uživatele komunikace s úpravami. (beze změny) 

3) Úkol: Cesta „Vaškovi“ 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU:                  Termín: 1.12.2022 

 Černovírský potok 

Stav projektu na propustky: je vyhotovena projektová dokumentace, nyní jsou osloveny dotčené 

orgány státní správy k vyjádření. 

Jednání o stavu potoka a záchytného polderu, možnosti pročištění koryta atd. s Lesy ČR. Požádán p. 

Kopecký z odboru ŽP, aby navázal komunikaci s Lesy ČR v HK, kam černovírský potok nyní spadá. 

(beze změny) 

6) Úkol: Černovírský potok 

Odpovídá za OV: František Beran  za MU: OŽP Kopecký, P. Hájek    Termín: 1.12.2022 

 Hydranty 

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

hydrantů. Zjistit termín zkoušky. V době zkoušek budeme osloveni na spoluúčast. (beze změny) 

7) Úkol: Hydranty 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nykodým    Termín: 30.12.2022 

 Cyklostezka 

Přemístění informační cedule k lípě přátelství na odbočku před most. Osloven ROT. ROT ceduli 

přemístit nechce, neboť křižovatka je strategickým místem pro cyklisty, kteří se z křižovatky 

mohou vydat 3 různými směry. 
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8) Úkol: Cyklostezka 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU:  Termín: 1.12.2022 

 Hospoda U Bobše 

Nájemce předal hospodu městu. Rekonstrukce by měla probíhat během zimy 2022/2023. Během 

tohoto období nebude možno objekt pronajmout. Město vypracovalo seznam prací a úprav celého 

objektu, na jednání OV nám byly tyto změny představeny. Jedná se hlavně o sociální zařízení, 

vytápění, elektroinstalace, změnu dispozic místností a přípravny jídel. Další schůzka proběhla v dubnu 

na MěÚ, kde se domluvili konkrétní změny. Dne 7.6.2022 byla v hostinci další schůzka 

projektantů, řešilo se tepelné čerpadlo, vzduchotechnika.  

9) Úkol: Hospoda u Bobše 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Pořický, Hájek           Termín: 1.12.2022 

 Dětské hřiště 

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

houpačka je opraven, ostatní prvky prošly nátěrem. Nový prvek doplněn. 

10) Úkol: Dětské Hřiště 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková, Dušková   Termín: 1.11.2022 

 Černovírský hřbitov 

Připravit realizaci úpravy středové cesty na hřbitově od brány k márnici. Poptáváme položení 

pískovcové dlažby. V současné době je problém sehnat stejnou pískovcovou dlažbu jako je na 

příjezdové cestě. Pískovcová dlažba je již k dispozici, posoudí se cenová nabídka a do konce 

09/2022 by měla být akce realizována. 

11) Úkol: Cesta hřbitov 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková   Termín: 1.12.2022 

 Lípa svobody - poškozený kmen 

Lípa Svobody u kaple sv. Gotharda má v kmenu otvor, žádáme město o prozkoumání městským 

dendrologem a navrhnutí opatření k záchraně stromu. (beze změny) 

12) Úkol: Poškozený kmen v lípě u kaple sv. Gotharda 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková, Kopecký   Termín: 1.12.2022 

 Terénní úpravy u cyklostezky – břeh řeky 

Na břehu řeky v okolí nově zasazené lípy přátelství je nutné provést drobné terénní úpravy. Hrazeno 

bude z rozpočtu OV. Dne 7.6.2022 opraveno čerpací stanoviště a za přítomnosti zástupců Povodí 

Labe byly provedeny terénní úpravy okolo řeky. Na podzim 2022 dojde okolo černovírského 

mostu k odstranění naplaveniny a pročistění koryta řeky Tiché Orlice,   

13) Úkol: Srovnání terénu u cyklostezky v oblasti mostu 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková, Nykodým   Termín: 1.11.2022 

 Václavov  

Obyvatelé Václavova nás prostřednictvím p. Motyčky informovali o svých návrzích.   (beze změny) 

 vybudování osvětlovacího bodu na výjezdu z Václavova 

 upozornění řidičů na nebezpečí nanesení červeného povrchu na vozovku - prověřujeme 
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14) Úkol: Václavov osvětlovací bod - solární lampa 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková   Termín: 1.11.2022 

 Staré Oldřichovice 

Poškozený obrubník – po zimní údržbě v roce 2021, je vyvalený obrubník od radlice pluhu, žádáme 

opravu. Podklady zaslány na p. Jansu. Oprava schodů a skluz pro kola a kočárky – požadujeme opravu 

schodů. (beze změny) 

15) Úkol: Staré Oldřichovice 

Odpovídá za OV: František Beran   za MU: Nováčková   Termín: 1.11.2022 

 Horní cesta Černovír- výtluky po zimě 

Žádáme o navezení a zaválcování frézingu do výtluků v horní cestě v Černovíru. Viz příloha 1. 

Hrazeno bude z rozpočtu OV. 

16) Úkol: Oprava cesty 

Odpovídá za OV: František Beran  za MU: Nováčková, Jansa   Termín: 1.12.2022 

 Vybudování kanalizace v lokalitách Černovír a Hutvald  

MěÚ nás informoval o záměru vybudovat kanalizaci s napojením na čističku v Ústí nad Orlicí a to pro 

lokality Černovír a Staré Oldřichovice-Hutvald.  

 Umístění Z-BOXu v Černovíru 

Podklady pro vybudování Z-boxu byly prostřednictvím MěÚ zaslány na Zásilkovnu . (beze změny) 

 Nový herní prvek na prostranství u cyklostezky 

U firmy Drimal play s.r.o. byl objednán herní prvek – PEXESO. Ten bude umístěn na prostranství 

u sochy svatého Jana Nepomuckého u cyklostezky. Hrazen bude z rozpočtu OV. (beze změny) 

 Dřevěný výr na prostranství u cyklostezky 

Poptáme výrobu sochy dřevěného výra, kterou bychom rádi umístili na prostranství u cyklostezky. 

Hrazena bude z rozpočtu OV. (beze změny) 

 Volně pobíhající psi v Černovíru  

V případě volně pobíhajících psů po Černovíru, volejte ihned Městskou policii, tel.: 465 

514 265, tísňová linka: 156. 

 Rolování slámy – 20. 8. 2022 
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Hlasování:  

Pro: 3 Felgr, Mačátová 

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0 - 

Chyběl: 0 Beran 

 

Termín příštího jednání: 2. 8. 2022  v 18:00 v hasičské zbrojnici 
 

Zapsal: Zuzana Mačátová zapisovatel 7.6.2022  

Ověřil: František Beran 
předseda osadního 
výboru 

8.6.2022  
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Příloha 1. 


