
Zápis 7/2015 ze zasedání osadního výboru  
pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 7.9. 2015  

 
Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Jiří Vacek, Petr 
Zahradník, 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 8.6.2015): 
 
Opravy komunikací v roce 2015: 
1. Knapovec - z hlavní silnice (od p.Vaňka) dolů do údolí, vč. rozšíření, odvodnění a příkopu 
2. Dolní Houžovec - doopravit stání autobusu a zpevnění odstavné plochy v prostoru autobusové 

zastávky  
3. Knapovec – od pí Bláhové ke hřišti, vč. mostku  
 
Požadavky na opravy komunikací v následujících letech: 
4. Knapovec - od statku k faře (+před farou)  
5. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi, úsek od Šklíbů k Vašátkovi bude financovat TepVos 
6. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce  
7. Horní Houžovec - k Rábovým  
8. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi 
9. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25  
10. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a 

opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice. 
11. Opravit pravou krajnici a příkop místní komunikace po výstavbě VO ve spodní části sjezdu od MŠ 

k Zahradníkům. 
12. Opravit výtluky (např. před farou)!!! 
 
Rekonstrukce sálku Knapovec. Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. 
Městským architektem Ing. arch. Milanem Košařem byla zpracována studie na změnu stavby. 
Požadavek na odpojení elektřiny. 
 
Různé: 
Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 13.12.2015. Do konce září je třeba předložit připomínky 
k úpravě jízdních řádů: 

• spoje musí mít návaznost na Lanškroun  
• obnovit autobus na Ústí mezi 6-7 hod. ráno  
• zrušit vedení autobusového spoje přes Duklu. 

 
Veřejné osvětlení – v říjnu se bude realizovat další část osvětlení (cca 4 – 5 ks nových svítidel). 
 
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. Úkol Jana Staňková  
 
Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž 
v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Úkol trvá. 
 
Oplocená nádrž v Horním Houžovci. – Nádrž je prasklá, OV požaduje upravit pramen a jeho okolí.  



 
Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci. - OV 
podal na odbor životního prostředí MěÚ ÚO žádost o pokácení nebezpečných stromů v obci, je 
přislíbeno. 
 
Úprava pozemku po vrtných pracích. - OV požaduje uklizení a terénní úpravu pozemku k.ú. Knapovec 
p.č. 233/4 do původního stavu před zahájením vrtných prací. Provedeno. 
 
Hasičárna Dolní Houžovec. – OV požaduje informace o možnostech rekonstrukce objektu hasičské 
zbrojnice v Dolním Houžovci.  
 
Údržba křížků. OV upozorňuje na úpravu a vyčistění okolí kulturní památky sochy Nejsv.Trojice v 
k.ú. Horní Houžovec p.č. 73/1. Socha byla restaurovaná a okolí sochy je neupravené. Úkol Jana 
Staňková.  
 
Stodola při hl.silnici – OV upozorňuje na nebezpečný objekt ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, 
vlastník Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3. 
 
 
Příští jednání OV v pravidelném termínu bude v pondělí 5. října 2015. 
 
 
 
Hlasování k projednávaným bodům: 
 P: 7            Pro: 7       Proti: 0       Zdržel : 0 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne 7.9. 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. 


