
Zápis 3/2015 ze zasedání osadního výboru  
pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 4.3. 2015  

 
Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Jiří Vacek, Petr Zahradník, Ladislav 
Kubíček, Petr Mikulecký 
Nepřítomni: - 
               
Program : 

  
1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1,  písm. a) zákona o obcích: - 
 
2. Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce:  - 

 
3. Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému 

pobytu v části města, orgánům města:  
  
4. Různé 
a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 4.2.2015): 
 
Požadavky na opravy komunikací v roce 2015 a výhledově v dalších letech: 
1. Knapovec - z hlavní silnice (od Jůzových) dolů do údolí, vč. rozšíření, odvodnění a příkopu 
2. Knapovec - od kostela k p.Vašátkovi 
3. Knapovec – od pí Bláhové ke hřišti, vč. mostku 
4. Knapovec - od statku k faře (+před farou)  
5. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce 
6. Horní Houžovec - k Rábovým 
7. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi 
8. Dolní Houžovec - doopravit stání autobusu a zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové 

zastávky  
9. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25  
10. Knapovec - komunikace u čp. 53 (p.Jakubec) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit 

kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice. 
 
Rekonstrukce sálku Knapovec. RM neschválila financování rekonstrukce tělocvičny v Knapovci. 
Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. Městským architektem Ing. arch. 
Milanem Košařem byla zpracována studie na změnu stavby. OV schválil úhradu studie z rozpočtu 
osadního výboru ve výši 33 000 Kč  (P: 6           Pro: 6     Proti: 0       Zdržel: 1) 
 
Oprava mostku u staré hasičárny. P.Šalda podal na město žádost na opravu mostku u staré hasičárny. 
OV souhlasí s opravou mostku za předpokladu, že mostek bude opraven z rozpočtu města. OV 
nesouhlasí s opravou mostku z rozpočtu osadního výboru.  
 
Po stopách kulturního dědictví Knapovce - v rámci česko-polského projektu byla ukončena oprava 
šesti památek v katastru Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Houžovec. V sobotu 28.března 2015 ve 
20 hodin bude v knapoveckém kostele mše sv. za živé a zemřelé obyvatele Knapovce, Dolního 
Houžovce a Horního Houžovce. Slavnostní odhalení památek bude v neděli 29. března 2015. Sraz 
účastníků je v 15 hodin u kostela v Knapovci. Odtud je zajištěna společná doprava mikrobusem do 
Dolního Houžovce k Litinovému křížku č.1 - výchozímu místu meditační stezky. Za doprovodu 
dechové hudby Řetůvanky a se zastávkami u opravených křížků se průvod přesune ke kostelu, kde 
bude otevření stezky ukončeno. Je zajištěno občerstvení a všichni jsou srdečně zváni. Projekt řeší Jana 
Staňková. 
 
Různé: 
Nebezpečný dům p.č. st. 163 – OV opakovaně požaduje zabezpečit zchátralý dům p.č. st. 163 (bez 
čísla popisného) p. Jiřího Smetany proti vstupu do domu. Vstup do domu byl zabezpečen červenou 
páskou.  
 



Samovýroba dřeva v roce 2015 bude zadávána na základě žádanky. Žádanky jsou k vyzvednutí u p. 
Zdeňka Bílého, Ladislava Kubíčka, Petra Mikuleckého nebo na městském úřadu u p. Faltýnka. 
Vyplněné žádanky se podávají p. Faltýnkovi nebo na podatelně městského úřadu. 
 
Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. OV požaduje zpracování pasportu rybníka v Dolním Houžovci 
a projektové dokumentace k revitalizaci rybníků Dolní Houžovec do prioritní osy 4 Operačního 
programu životního prostředí 2014 - 2020. 
 
Údržbu zeleně v Knapovci v roce 2015 bude provádět fy Kubíček (sečení krajnic a příkopů). Na 
příštím jednání OV budou specifikovány podmínky a doplnění udržovaných ploch. 
 
Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim částečně vyčistily retenční nádrž v Horním 
Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. 
 
Příští jednání OV ve středu 8.4. 2015 
 
 
Hlasování k projednávaným bodům: 
 P: 7            Pro: 7       Proti: 0       Zdržel : 0 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne 4.3. 2015  
Zapsala: PhDr. Staňková Jana                                        Schválil: Ing. Bílý Zdeněk 
 
Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 


