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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 8. 2. 2022 
 
 

počet listů: 5 
počet příloh/listů příloh: 0  

 

Přítomni: František Beran, Pavel Felgr, Zuzana Mačátová 

Omluveni:   

Hosté: Luboš Zachař 

Zapisovatel: František Beran 

Místo a čas jednání: 08. 02.  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. 

1) Úkol: Cesta“ Zastoupilovi“ 

Odpovídá za OV: František Beran  za MU:  Nováčková, Hájek   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. 

2) Úkol: Spodní křižovatka 

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

 Majetkoprávní 

Nemáme žádné aktuální požadavky z majetkoprávního odboru. 

 Různé 

 Komunikace, opravy, úpravy, údržba 

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

požádá o cenovou nabídku. Dle této nabídky se rozhodne, zda bude investice zařazena do akcí 

letošního roku. Akce bude hrazena z rozpočtu OV. 

3) Úkol: Cesta „Vaškovi“ 

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

 Označení pozor děti na komunikaci 

Žádáme o obnovení označení „Pozor děti!“ na výjezdu z cyklostezky na spodní křižovatce. Dále žádáme o 

umístění stejného označení na křižovatce u sokolovny a u dětského hřiště na točně. P. Jansa má 

naplánováno a ve vhodném termínu bude provedeno. Značení bude hrazeno z prostředků OV. 

4) Úkol: Označení „Pozor děti!“ na komunikaci 

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

 Nátěry laviček 

V rámci prací SDH proběhne nový nátěr laviček, které jsou umístěny v obci Černovír. 

5) Úkol: Nátěry laviček 

Odpovídá za OV: Pavel Felgr   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. 

6) Úkol: Černovírský potok 
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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. 

7) Úkol: Hydranty 

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

 Cyklostezka 

Označení přednosti na asfaltu. Vyčištění okraje s naneseným blátem na části pod lesem u hasičského 

cvičiště. V předchozích letech problémy s odvodněním a nánosy bláta po deštích na cyklostezce.  

8) Úkol: Cyklostezka 

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

 Hospoda U Bobše 

Nájemce předal hospodu městu. Město připravuje rekonstrukci sálu, sociálního zařízení a kuchyně. 

Rekonstrukce bude probíhat během zimy 2022/2023. Během tohoto období nebude možno objekt 

pronajmout. 

Zatím se počítá se zachováním stavu s pozdějším využíváním objektu k pronájmu na různé akce. 

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. Uvažujeme o nákupu dalších prvků, popř. výměnu 

dosluhujících. Zvažuje se výměna stávající dopadové plochy. 

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. Nabídky na pokládku dlažby 

máme, zvažujeme provedení dlažby (pískovec místo zatravňovacích dlaždic). 

 Po zimní údržbě v roce 2021 poškozené hlavní uzávěry vody u hřbitova. Žádáme o opravu. 

111) Úkol: Cesta hřbitov 

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

 Sekání, kácení 

Pozemky okolo f. Ditis - sekání.  

-Žádáme město o posečení pozemků v jejich vlastnictví a informování majitelů ostatních pozemků o 

povinnosti pozemky 2x ročně posekat. P. Kopecký zašle mapu s vyznačením pozemků v majetku 

města. 

Žádáme o zakrácení větví živého plotu u kaple sv. Gotharda. 

12) Úkol: Sekání, kácení 



strana 4 

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

 Vánoční výzdoba a její obnova 

Z rozpočtu OV bude zakoupena nová vánoční hvězda (vločka) na vánoční strom. Cena cca 4000 Kč. 

Z rozpočtu OV bude zakoupen materiál na opravu stávajících vánočních ozdob. Cena cca 5000 Kč. 

Opravu ozdob si provedou občané Černovíru sami. 

Žádáme o doplnění další vánoční výzdoby na lampy v horní části obce Černovír. 

13) Úkol: Vánoční výzdoba a její obnova 

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

 Václavov  

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

 vybudování osvětlovacího bodu na výjezdu z Václavova  

14) Úkol: Václavov 

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. 

15) Úkol: Staré Oldřichovice 

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

 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 

Zvažujeme pořízení samoobslužného Z-Boxu a jeho umístění v Černovíru pro vyzvedávání balíků ze 

Zásilkovny.  

 

Hlasování:  

Pro: 3 Beran, Felgr, Mačátová 

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0 - 

Chyběl: 0  

 

Termín příštího jednání: 8. 3. 2022  v 18:00 v hasičské zbrojnici. 
 

Zapsal: František Beran zapisovatel 8.2.2022  

Ověřil: František Beran 
předseda osadního 
výboru 

28.2.2022  


