
Zápis 1/2018 ze zasedání osadního výboru  
pro část Knapovec, Dolní HoužovecaHorníHoužovec, konaného dne 8.1. 2018 

 
Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková,Petr Mikulecký,Ladislav Kubíček, Jiří 
Vacek,Petr Zahradník 
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 přišli občané Dolního Houžovce p. Tomáš Král, pí 
Anna Langrová, p. Jan Verner s těmito požadavky: 
• požadavek na prořezání stromů, keřů a větví v Dolním Houžovci od křižovatky čp.1 (p.Bílý) 

k čp.11 (Langrovi).  
• oprava spodní místní komunikace u bývalého domu čp.26, byl zničen kanál a odvodnění, 

komunikace je rozbitá, po deštích je neprůjezdná. V současné době se v blízkosti staví nový 
dům a cesta je poškozená pohybem těžké mechanizace. 

• plán zimní údržby obsahuje komunikaci od čp. 74 k čp.71 a čp.55. 
 
 
4. Různé 
PRIORITA OV na rok 2018 z rozpočtu města: 
 
1. Oprava komunikace v Knapovci od hospodářských objektů Aveny podél mateřské školy 

k autobusové zastávce Knapovec, rozc. Horní Houžovec včetně vyřešení křižovatky pod 
kostelem a vyspádování komunikace.OV požaduje prioritu zařadit do investičních akcí 
města. 

 
DALŠÍ AKCE OV plánované na rok 2018: 
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. Je zpracována projektová dokumentace. 

 
3. Oprava komunikace Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým. 
 
4. Úprava hřbitova v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách.  
 
a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 6.11.2017): 
Rekonstrukce sálkuKnapovec. Stavba byla dokončena, probíhá kolaudační řízení, slavnostní otevření 
bude v 1. čtvrtletí 2018. 
 
Různé: 
Černá skládka. V blízkosti domu čp. 133 v k.ú. Knapovecp.č. 1062/4 vznikla černá skládka 
netříděného stavebního odpadu. Osadní výbor požaduje odstranění a umístění tabule se zákazem 
skládky. 
 
Veřejné osvětlení– v roce 2018 bude pokračovat instalaceveřejného osvětlenív úseku od bývalé 
hospody k bytovkám. Dále OV požaduje zpracování projektu na doplnění VO po hlavní komunikaci 
od RD Kašparovi po autobusovou zastávku Knapovec, odb. Horní Houžovec.VO je třeba doplnit mj. 
kvůli bezpečnosti dětí, které chodí od autobusu v zimě ve večerních hodinách, a VO je třeba doplnit 
do konce roku 2018 před rekonstrukcí komunikace. Provádí TepVos. 
 



Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci a 
projektová dokumentace. Rozpočet revitalizace převyšuje očekávané náklady. 
 
Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných 
domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Vyčištění bylo provedeno v úseku k RD 
Rollerových čp. 29. Je třeba prodloužit ke vpusti do potrubí, aby v příkopu nestála voda. 
 
Prořezání jírovců u sochy P.Marie– Jírovce u sochy P.Marie u statku budou prořezány případně 
pokáceny do konce zimy 2018. 
 
Instalace svodidel na komunikaci, u rodinného domu č.p. 100 v obci Knapovec.Při sezonních pracích 
zemědělského podniku, svoz senáže, sena a slámy, za používání velkoobjemových vozů a traktorů 
s rychlostí přes 40 km/hod dochází k najetí koly mimo vozovku a tím k možnému převrácení směrem 
k rod. domu č.p. 100. Vše je ještě horší, když se musí traktor s velkoobjemovým vozem vyhýbat 
protijedoucímu vozidlu.    
 
Třikrálová sbírka v Knapovciproběhla sobotu 6.ledna 2018 – Koledovaly 4 skupinky dětí. Děkujeme 
všem dětem a rodičům, jejichž děti se do sbírky zapojily. 
 
Správa lesů města Ústí nad Orlicí: 
Zadávání samovýroby tvrdého dřeva 26.01.2018 se nebude konat. Další termín bude stanoven později, 
o  tomto termínu  budeme informovat. 
  
 
Příští jednání OV bude v pondělí5. února2018. 
 
Hlasování k projednávaným bodům: 
P: 7            Pro: 7  Proti: 0  Zdržel :0 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne8. ledna 2018  
 
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. 


