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Zápis ze zasedání Osadního výboru pro část  

Oldřichovice – Tichá Orlice – Černovír - Václavov 

konané dne 27. 11. 2019 v hospodě U Bobše 
 

Přítomni za OV: František Beran, Pavel Felgr, Monika Kulhánková, Zuzana Mačátová, Petr Sloupenský 
 Host: Petr Hájek 

 
NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ VEŘEJNÉ SCHŮZE OV : 
 

1. Rozsvícení vánočního stromu 
2. Zahájení zasedání OVČ 
3. Investiční akce 2019 -stav 
4. Poděkování 
5. Diskuse 
6. Nesplněné body z minulých období 
7. Schválení zápisu schůze OV 
8. Závěr 

 Rozsvícení vánočního stromu 

V 17:45 proběhlo slavnostního rozsvícení ánočního stromu (obou). Za přípravu a ozdobení bychom  chtěli 
poděkovat černovíským hasičům.  

 Zahájení výroční veřejné schůze 

Zahájení výroční veřejné schůze OV provedl starosta města Ústí nad Orlicí PetrHájek svým úvodním slovem a 
předseda OV František Beran zhodnocením činnosti OV za uplynulý rok. Byla představena studie řešení 

spodní křižovatky. 

 Investiční akce 2019 - zhodnocení 

• Vánočního strom  -  Černovír         Provedeno 

 

• Oprava místních komunikací – Černovír, Oldřichovice 
Vytipované lokality předány prostřednictvím starosty p. Hájka (cesta Pirklovi, cesta Mačátovi) ke 
zpracování. Odbor rozvoje města poptal opravy.  
Předpokládané náklady dle nabídky  jsou:  cesta Pirklovi cca: 264.000,-Kč bez DPH a cesta Mačátovi 
675.000,-Kč bez DPH. Na dalším jednání s městem budeme řešit termín realizace a financování. 
Podána žádost o provedení opravy komunikace “Pirklovi“. Tento rok se oprava již realizovat nestihne, 
zkusíme tak poptat i jiné firmy a požádat je o cenovou nabídku. Zatím máme nabídku pouze od firmy HELP. 
S panem P., který bude stavět domek na místě bývalé „šturmovky“ bylo projednáno napojení na sítě (ČEZ, 
TEPVOS atd.), tak aby to stihl ještě před opravou dané cesty. 
Vedení města prostřednictvím Petra Hájka přislíbylo finanční spoluúčast na plánovaných opravach 
komunikací. 
Převedeme do akcí roku 2020 
 

• Oprava schodiště a sochy Sv. Václava - Oldřichovice 
Jedná se o opravu opěrné stěny u schodiště z Oldřichovic k tábořišti a úprava nakloněné sochy Sv. Václava 
vč. úpravy přístupového chodníku k soše a úprava okolní zeleně. Rozšířit o opravu schodů a svedení vody do 
kanalizace na točně. Zakázka bude zadána, jedna firma se přihlásila. 
Převedeme do akcí roku 2020 
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• Odvodnění lokality pod schodištěm na točně – Oldřichovice          Provedeno 

 Poděkování 

Osadní výbor by rád touto cestou poděkoval Petru Vaškovi za práci při organizaci opravy tělocvičny, která 

je především jeho zásluhou ve stavu, za který se nemusíme stydět.  Ještě jednou děkujeme. 

 Diskuse 

Z diskuse mezi OV a obyvateli vyplynulo několik bodů, na které by se OV rád zaměřil. 

• Potok protékající Černovírem. Záchytný polder -jednání s Lesy ČR. Pročištění celého toku. Lávka 
odstraněná při povodni 2019. Spodní křižovatka a její řešení. 

• Nefunční sloupy a jejich odstranění. 

• Střelnice policie ČR, kontaktovat a zahájit jednání. Alespoň získat informace. 

• Kaple-nátěr fasády. 

• Cesta Vaškovi-žlabovky a vybagrovat (zužuje se). 

• Kontejnery umístění, četnost vyvážení. 

 Nesplněné body z minulých období 

Černovír 

• Označení odbočky Černovír z hlavní silnice UO – Letohrad 
Pan Jansa požádá o stanovení dopravního značení IS 4b "Směrová tabule s místním cílem vlevo" a IS 
4c "Směrová tabule s místním cílem vpravo". Paní Bartošová žádost postoupí Dopravnímu 
inspektorátu Policie ČR (por. Kaplanovi) a SÚS k vyjádření. Poté bude postupováno dle stanovisek.  

• Hydranty  
- kontrola a zprovoznění nefunkčních. Zpráva: ze 14 hydrantů je funkčních pouze 11. Dotázán p. 
Nykodým na další postup ve věci opravy nebo zprovoznění. Hydranty budou postupně opraveny 
nebo upraveny na nadzemní. Zjistit stav v roce 2020 

• Dětské hřiště  
- zápis z kontroly MUUO (Jana Nováčková). S paní Duškovou bylo domluveno postupné obnovování 
prvků dětského hřiště v následujících letech. 

• Nový prostor pro kontejnery na tříděný odpad (zvony na křižovatce) 

• Zatím nový prostor není vytipován. Občané mohou dát OV svůj návrh, aby zvony nebyly umístěny 
na křižovatce, při příjezdu do obce. 

• Po bleskové povodni 28. 5. 2019 zůstalo na povrchu vytažené zatrubnění. Kontaktován p. 
Nykodým. 

              Po jednání na MU za přítomnosti p. Kopeckého, p Nykodýma, p Jansy a dalších, se stanovily 3 roviny    
              řešení:  
             -krátkodobé-inspekce dvou kritických propustků a jejich vyčištění (spolu s inspekcí zatrubnění pod 
              křižovatkou)-provedeno pod křižovatkou je jedna trubka vyskočená ze zámků a mírně natočena  
              (místo s propadlým asfaltem). Pan Jansa přislíbil provizorní opravu a o konečném řešení se jedná. 
             -střednědobé- zpracování projektové dokumentace a realizace dvou nových propustků - zatrubnění   
              pod křižovatkou-po inspekci návrh řešení 

• Cesta z točny ve svahu 
odtrhávání okraje asfaltu. Zajistit odříznutí, vyspravení kraje a zaasfaltování. Konečné řešení s 
opěrnou zdí naplánovat jako investici do roku 2020. 
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Oldřichovice 

• Staré Oldřichovice příjezdová cesta - výsprava, investiční návrh na opravu. Dle vyjádření p. 

Hájka bude zahrnuto do investičních akcí v roce 2020. 

• Schody - začínají se vyvalovat boky-nutná oprava. Spojit s investičním bodem - Oprava 

schodiště a sochy Sv.Václava 

• Křižovatka k letišti - nutná výsprava děr (bylo přislíbeno, při asfaltování kanalizace a 

neprovedeno). Jsou plánované další zemní práce v tomto místě, po provedení bude odbočka 

křižovatky opravena. 

• Průjezd zahrádkami a kolem cihelny. Velký provoz (6:00, 15:00) Kdysi byla rychlost 

omezena na 30 km/h. Zóna přednost zprava a 30 km/h končí před zahrádkami. Nyní je zde 

nerespektovaný průjezd zakázán. Navrhujeme prodloužení zóny ke Stop-shopu a ke 

křižovatce k letišti. Návrh předán odboru dopravy. Realizace proběhne v nejbližší době. 

• Výsprava cest a finální oprava cest. V letošním roce nebyly cesty ze Starých Oldřichovic 

zařazeny do priorit. Byla provedena provizorní výsprava nejhorších míst, přesto stále 

nedostatečné. 

 
Václavov 

• Označení odbočky na Václavov od Letohradu - vznik nebezpečných situací. Problém při 

vyjíždění a odbočování.  Kontaktován p. Motyčka. 

• Autobusová zastávka oprava a údržba – p. Doležalová byla kontaktována a pokusí se najít 

možnost opravy. 14.11.2019 bude probíhat místní šetření SÚS s návrhem na řešení. 

 Město zajistilo prořezání křovin a stromů v okolí autobusové zastávky, nátěr budeme 

 požadovat v roce 2020. 

• Vyčištění srážek. Žádáme zahrnout srážky na Václavově do pravidelného programu čištění v 

následujícím roce. 

 
 
 

 Schválení zápisu schůze OV 

 
     PRO – 5        PROTI – 0          ZDR – 0 

 Závěr 

OV na nejbližší schůzi vypracuje plán investičních akcí na rok 2020 a zveřejní ho v zápise z této schůze. 
 Plán nejbližšího zasedání OV – Veřejná schůze 7.1.2020 (18:00), v budově hasičské zbrojnice. 

 

 
 
                                       František Beran 


