
Zápis 10/2015 ze zasedání osadního výboru  
pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 7.12. 2015  

 
Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Zahradník 
Nepřítomni: Petr Mikulecký, Jiří Vacek 
               
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:  
 
Podnět manželů Nečekalových. Osadní výbor bere na vědomí dopis manželů Nečekalových ze dne 
7.11.2015, ve kterém upozorňují na nedostatečné veřejné osvětlení v úseku od autobusové zastávky 
SZP k pohostinství Krčmářovi. Tato etapa je v plánu realizace v roce 2016, bylo uveřejněno 
v minulých zápisech OV. 
  
4. Různé 
a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 2.11.2015): 
 
Požadavky na opravy komunikací v následujících letech: 
1. Knapovec - od statku k faře (včetně)  
2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi, úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi bude financovat TepVos 
3. Horní Houžovec – od Jůzových ke kapličce  
4. Horní Houžovec - k Rábovým  
5. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi 
6. Horní Houžovec - opravit vrchní část studny u bazénu a doopravit křižovatku u čp. 25  
7. 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. 
8. Knapovec úsek od MŠ k Zahradníkům - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací 

pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace. 
 
V říjnu 2015 byly provedeny opravy výtluk - v úseku před farou byly provedeny katastrofálně špatně – 
provedla fy TepVos! OV požaduje nápravu. 
 
Rekonstrukce sálku Knapovec. Připravují se nové návrhy na rekonstrukci sálku s nižším rozpočtem. 
Městský architekt Ing. arch. Milan Košař bude v pondělí 14.12.2015 v 16 hodin v Modrém salónku 
Kulturního domu na veřejném jednání Zastupitelstva města prezentovat zpracovanou studii na změnu 
stavby. V říjnu byla provedena demolice sálku.  
 
Různé: 
Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 13.12.2015. Z nové úpravy jízdních řádů vyplývá, že: 

• od 23.12.2015 do 1.1.2016 nepojede z Knapovce do Ústí nad Orlicí žádný autobus 
• OV požaduje tuto situaci řešit náhradní autobusovou dopravou (minimálně 1 autobus ráno z 

Knapovce do Ústí a odpoledne zpět) 
Do konce září byly předloženy tyto připomínky k úpravě jízdních řádů: 

• navrácení spojů z roku 2011 z důvodů dopravní obslužnosti a dosažitelnosti Lanškrouna a 
Letohradu – doprava místních občanů za vzděláním a zaměstnáním (průjezd trasou UO, 
Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Dobrouč, křižovatka a návaznost na spoje Lanškroun a 
Letohrad) 

• obnova autobus. spoje na Ústí mezi 6-7 hod. ráno  
• zrušit vedení autobusového spoje přes Duklu 
• na autobusovém nádraží v Ústí n.O. zajistit otevřené toalety po 18. hodině 

Na stránkách města UO byl zveřejněn návrh městské hromadné dopravy, místní části Knapovec, Dolní 
Houžovec a Horní Houžovec nejsou v návrhu zahrnuty, dopravní obslužnost bude zabezpečena 
stávajícím způsobem, to znamená dopravou, kterou zajišťuje Pardubický kraj. 



 
Veřejné osvětlení – v roce 2016 bude pokračovat realizace veřejného osvětlení. 
 
Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. Odbor ŽP zadal zpracování pasportu rybníka v Dolním 
Houžovci odborné firmě. Na základě pasportu bude v roce 2016 rozhodnuto o dalším postupu. 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, odbor ŽP zahájil opravu, bude dokončeno do 
konce roku 2015. 
 
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, bude 
provedeno v období vegetačního klidu do března 2016. 
Vyčištění stráně u Jetmarových – nebylo vyvázáno z nájemní smlouvy 
Vyčištění stráně pod Kolářovými st. – bude vyčištěno fy Kubíček 
Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti – v době kácení topolové aleje (předpokládaný termín 
únor – březen 2016) bude na komunikaci omezen provoz. Následně bude provedena nová výsadba.  
 
Hasičárna Dolní Houžovec. – OV chce dobový objekt hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci zachovat 
a hledat možnosti její obnovy. Bylo zahájeno jednání s majetkoprávním odborem o uspořádání 
majetkových vztahů, které umožní budoucí rekonstrukci. OV schválil, že na obnově hasičárny se bude 
podílet finančně i organizačně.  
 
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. Stavební odbor 
přislíbil, že vyzve majitele k řešení. 
 
Hřbitov v Knapovci – OV projednával zanedbaný stav hřbitova v Knapovci. Hřbitovem se OV 
zabýval již v roce 2012, kdy byl hřbitov převeden do vlastnictví města. V dubnu 2012 se OV se 
neshodl v názoru, jak naložit s náhrobky starých hrobů po bývalých německých obyvatelích. Staré 
hroby jsou dědictvím předcházejícího obyvatelstva a důležitým svědectvím jejich historických kořenů. 
Mnozí z německých občanů místní hřbitov navštěvují a vracejí se na místa, odkud pocházejí jejich 
předkové. V lednu 2013 (zápis 1/2013) se OV dohodl, že na jaře určí práce, které bude třeba na 
hřbitově realizovat (obnova křížové cesty, oprava hřbitovní brány). Na jednání dne 4.3.2013 (zápis 
3/2013) OV sestavil návrh prací k obnově místního hřbitova v tomto pořadí: 

1) revitalizace hřbitovní brány  
o kovová brána bude očištěna, povrchově ošetřena barvou (nátěr kovářskou černí) a znovu 

použita 
o uzavírání brány - oprava dovírání a „zacvakávání“ kliky  
o úprava vstupu na hřbitov - zpevnění vstupu před bránou + kamenný práh brány 

2) obnova křížové cesty – kulturní památka 
o odstranění biologického napadení 
o plastická rekonstrukce + doplnění absentovaných částí 
o doplnění nedochovaných podstavců (z pískovce) a osazení jednotlivých zastavení na 

původní místo 
3) OV ověří možnost a vhodnost odstranění betonových obrubníků starých hrobů 

Ke dni 4.11.2013 (zápis 8/2013) byly na opravu hřbitovní brány předloženy dvě cenové nabídky, 
realizaci Osadní výbor předpokládal v roce 2014. Na jednání dne 5.2.2014 OV rozhodl, že obnovu 
hřbitova bude řešit v návaznosti na další investice v roce 2014. 
OV projedná se společností TepVos s.r.o. odstranění betonových obrubníků starých hrobů neznámých 
vlastníků. Úkol Jana Staňková 
 



Koupě pozemku ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí. Pan Zdeněk Bílý chce koupit část pozemku k.ú. 
Knapovec, p.č.460. OV souhlasí. 
 
Rybova Česká mše vánoční. V neděli 20.12.2015 bude od 18.30 h. v knapoveckém kostele Česká mše 
vánoční od Jana Jakuba Ryby v podání Studentského symfonického orchestru DECAPODA ZUŠ Ústí 
nad Orlicí, dirigent: Miluše Barvínková a pěvecký sbor Bendl z České Třebové. 
 
Zpívání u jeslí. Na Štědrý den v 16 hod. je v knapoveckém kostele zpívání vánočních koled. 
 
Provedené a ukončené úkoly: 
• Veřejné osvětlení – v listopadu byla dokončena realizace další části osvětlení (2 ks dětské hřiště, 7 

ks od kostela k RD Šklíbovi).  
 
 
Příští jednání OV v pravidelném termínu bude v pondělí 4. ledna 2016. 
 
 
Hlasování k projednávaným bodům: 
 P: 5            Pro: 5       Proti: 0       Zdržel : 0 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne 7.12. 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. 


