
Zápis 2/2017 ze zasedání osadního výboru  
pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 12.4. 2017 

 
Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Ladislav Kubíček 
Nepřítomni: Petr Zahradník, 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:  
 
Najednání osadního výboru (3.10.2016) přišla paní Bláhová s dotazem, jestli budou kontejnery na 
netříděný odpad znovu umístěné v dolní části Knapovce u bývalé Jednoty. Osadní výbor požádal 
TepVos o úpravu času přistavení kontejneru. Kontejnery budou přistaveny dne 18.4. a 12.9. 2017 
takto: u Mateřské školy v Knapovci od 14.00 do 15.45, v dolní části Knapovce u plakátnice od 16.15 
do 18.00 hodin. 
 
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. Je zpracována projektová dokumentace. 

 
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. Bylo provedeno. 

 
a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru (ze dne 6.3.2017): 
Požadavky na opravy komunikací v roce 2017 (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. Byla předložena cenová 
nabídka na odvodnění komunikace příkopem do místního potoka. 

 
Opravy výtlukůna všech místních komunikacích v Knapovci, Dolním Houžovci, Horním Houžovci (z 
rozpočtu města). 
 
Rekonstrukce sálku Knapovec. Byla podepsaná smlouva o dílo s firmou A.B.V.spol. s r.o. na stavbu 
nového Komunitního centra Knapovec. Probíhá výstavba. Stavba bude dokončena do 31.prosince 
2017, je financovaná z rozpočtu města. 



 
Různé: 
Veřejné osvětlení– v roce 2017měla dle původní dohody s TepVosem pokračovat realizace veřejného 
osvětlení v úseku od hospody k bytovkám. Dále OV požaduje zpracování projektu na doplnění 
veřejného osvětlení po hlavní komunikaci od RD Kašparovi po autobusovou zastávku Knapovec, odb. 
Horní Houžovec.VO je potřeba doplnit z důvodů bezpečnosti dětí, které chodí od autobusu v zimních 
měsících ve večerních hodinách, a VO je třeba doplnit do konce roku 2018 před rekonstrukcí 
komunikace. TepVos sdělil, že v roce 2017 jsou jiné priority a realizace VO se přesouvá do roku 2018. 
 
Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci a 
projektová dokumentace. Rozpočet revitalizace převyšuje očekávané náklady. V roce 2017 se hráz 
Prostředního rybníka z finančních důvodůspravovat zatím nebude.  
 
Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných 
domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. Bude provedeno v roce 2017. 
 
Prořezání jírovců u sochy P.Marie– Jírovce u sochy P.Marie u statku budou prořezány v průběhu roku, 
případně pokáceny v dalším zimním období. 
 
Stodola při hl.silnici– Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovecst.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr., 
Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 13000 Praha 3přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá.Bylo 
provedeno. 
 
Kontejnery na tříděný odpad. Budou rozšířena stanoviště s kontejnery na tříděný odpad – nová lokalita 
u autobusové zastávky Knapovec. Bylo provedeno. 
 
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). 
 
Cyklostezka podél Knapoveckého potoka do Ústín.O. (žlutá PTZ). OV požaduje zpevnění a úpravu 
pěší turistické cesty údolím Knapoveckého potoka od fotbalového hřiště po „přehradu“. 
 
Informace správy lesů města Ústí nad Orlicí: 
Správa lesů města Ústí nad Orlicí jako správce lesních pozemků Města Ústí nad Orlici dává na 
vědomí zájemcům o samovýrobu, aby se co nejdříve přihlásili o zadání palivového dřeva a 
nenechávali to na letní měsíce z důvodu omezených zdrojů. Do dnešního dne bylo zadáno 40 
samovýrob a poptávka palivového dřeva několikanásobně převyšuje kapacitní možnosti nabídky. Dále 
vyzývá samovýrobce z území Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, kteří měli zadané 
bukové palivo dne 6.1. 2017, aby ho neprodleně uhradili. Včasné neuhrazení je považováno za 
porušení Pravidel města Ústí nad Orlicí pro zadávání samovýroby palivového dříví. 
 
 
 
Příští jednání OV bude v pondělí 5. června 2017. 
 
Hlasování k projednávaným bodům: 
P: 5            Pro: 5   Proti: 0   Zdržel : 0 
 
V Ústí nad Orlicí dne 12.4. 2017  
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 


