Zápis 9/2016 ze zasedání osadního výboru
pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 7.12. 2016
Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Zahradník,
Jiří Vacek, 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:
Na předcházející jednání osadního výboru (3.10.2016) přišla paní Bláhová s dotazem, jestli budou
kontejnery na netříděný odpad znovu umístěné v údolí u bývalé Jednoty. Osadní výbor navrhuje
rozdělit dobu umístění kontejnerů u mateřské školy, např. umístit kontejner 1 hodinu dole v údolí a 1
hodinu u mateřské školy. Obyvatelé Knapovce, kteří nemají auto, nemají možnost odvézt odpad do
sběrného dvora v Ústí, ani odvézt odpad ručně do kopce k mateřské škole.
4. Různé

PRIORITY AKCÍ OV na rok 2017:
1. Vybudovat svod srážkové vody z polí do potoka v místě čp. 149 (RD Martínkovi).
2. Rozšíření komunikace Knapovec v úseku od MŠ k čp. 133 (RD Zahradníkovi) - rozšířit ve
spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace do
potoka.
3. Oprava komunikace Knapovec – v úseku od kostela k RD Šklíbovi a úsek od Šklíbů
k p.Vašátkovi
4. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým.
5. Autobusová zastávka Dolní Houžovec – vybudování nové autobusové čekárny v Dolním
Houžovci.
6. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě
se odstraní hroby, které jsou evidentně opuštěné (betonové obrubníky bez náhrobních
kamenů) v ceně cca 80 tisíc Kč. OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových
kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem.
7. Vykácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci –
vytipování a vykácení všech nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním
Houžovci.
a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 7.11.2016):
Požadavky na opravy komunikací v roce 2016 (z rozpočtu OV):
1. 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.
Opravy výtluků (z rozpočtu města):
1. Knapovec - od statku k faře (včetně) – výsprava děr a zastříkat
2. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi
3. Dolní Houžovec – oprava účelové komunikace od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi)
4. Dolní Houžovec – oprava výtluků na horní místní komunikaci.

Rekonstrukce sálku Knapovec. Byla podepsaná smlouva o dílo s firmou A.B.V.spol. s r.o. na stavbu
nového Komunitního centra Knapovec. Stavba bude dokončena do 30.listopadu 2017, je financovaná
z rozpočtu města.
Různé:
Veřejné osvětlení – v roce 2016 nebude pokračovat realizace veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení
v úseku od hospody k bytovkám se přesouvá na rok 2017.
Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci. V roce
2016 se bude spravovat hráz Prostředního rybníka, přesunuje se na rok 2017.
Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných
domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Přesouvá se na rok 2017.
Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci –
nebezpečné stromy byly ořezány, ale v roce 2016 se nebudou kácet, je třeba zažádat o povolení.
Prořezání jírovců u sochy P.Marie – OV požádal o prořezání jírovců u sochy P.Marie u statku.
Stodola při hl.silnici – Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr.,
Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá.
Kontejnery na tříděný odpad. Budou rozšířena stanoviště s kontejnery na tříděný odpad – nová lokalita
u autobusové zastávky Knapovec.
Nová plakátnice TepVosu - je navrženo umístění u zastávky SZP (u bytovek Aveny).
OV požaduje umístění dopravních značek omezená rychlost 20 km/hod. pro vozidla nad 3,5 t ve dvou
úsecích: jeden úsek od statku kolem mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní
Houžovec, druhý úsek – průjezd pod Sluneční strání (tanková cesta nad hřištěm).
Zpívání u jeslí. Na Štědrý den v 16 hod. je v knapoveckém kostele zpívání vánočních koled.
Tříkrálová sbírka Charity ČR v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci se uskuteční
v sobotu 7.ledna 2017.
Samovýroba palivového dřeva. V pátek 6.1. 2017 bude správce lesů města Ústí nad Orlicí p.
Faltýnek zadávat hromadně bukové palivo. Sraz zájemců je 6.1.2017 ve 13.00 hodin u teletníku
v Dolním Houžovci. Cena bukového paliva bude 350,- Kč/prm. Kdo bude mít zájem o buk,
nemusí podávat žádost, ale musí se nahlásit na mobil p. Faltýnka 777 736 554, aby zajistil
dostatečné množství dřeva. Další žádosti na bukové palivo se v roce 2017 již nebudou přijímat.
Ostatní samovýroba se řídí dle Pravidel města Ústí nad Orlicí pro zadávání samovýroby
palivového dříví.

Příští jednání OV bude v pondělí 6. února 2016.

Hlasování k projednávaným bodům:
P: 7
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel : 0

V Ústí nad Orlicí dne 7.12. 2016
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

