
Zápis 6/2016 ze zasedání osadního výboru  
pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 14.6. 2016  

 
Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký, 
Petr Zahradník, Jiří Vacek 
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 4.5.2016):  
 
Požadavky na opravy komunikací v roce 2016 (z rozpočtu OV): 
1. Knapovec úsek od MŠ k Zahradníkům - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací 

pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace.  
2. Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým 
3. 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. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi a úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi  
3. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi 
4. Horní Houžovec – zpevnit přístupovou komunikaci podél potoka od RD Kubíčkovi 

k p.Grossmanovi 
5. Dolní Houžovec – oprava účelové komunikace od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi) 
6. Dolní Houžovec – oprava výtluků na horní místní komunikaci. 
 
Rekonstrukce sálku Knapovec. Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na zasedání dne 8.2.2016 
schválilo rozpočet města na rok 2016, v rozpočtu byla schválena částka 4 mil. Kč na zahájení akce 
Komunitní centrum Knapovec. Probíhá zpracování dokumentace ke stavbě nového sálu. 
 
Různé: 
Kontrola zatrubnění pro svod srážkové vody – po průtrži mračen na začátku června bude provedena 
kontrola a případná obnova původního zatrubnění pro svod dešťové vody z polí v místě RD 
Martínkovi. 
 
Veřejné osvětlení – v roce 2016 bude pokračovat realizace veřejného osvětlení v úseku od hospody k 
bytovkám. Je dokončena PD.  
 
Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci. V roce 
2016 se bude spravovat hráz Prostředního rybníka.  
 
Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných 
domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací. 
 
Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž 
v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Projedná odbor ŽP s Lesy ČR.  
 
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. 



 
Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti bylo provedena. Následně bude provedena nová 
výsadba ovocných stromů.  
 
Prořezání jírovců u sochy P.Marie – OV požádal o prořezání jírovců u sochy P.Marie u statku. 
 
Hasičárna Dolní Houžovec. – Nepodařilo se najít finance na obnovu hasičské zbrojnice v Dolním 
Houžovci, objekt je v havarijním stavu a hrozí sesunutí. OV odsouhlasil zbourání objektu. Bude se 
bourat. 
 
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. 
 
Hřbitov v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě se budou likvidovat 
hroby, které jsou evidentně opuštěné (betonové obrubníky bez náhrobních kamenů). Tyto hroby 
TepVos označí. OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a 
pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem.  
 
Autobusové čekárny. – Postupně budou vyměněny všechny čekárny v Knapovci a Dolním Houžovci. 
V roce 2016 bude obnovena čekárna u hospody vč. vybudování stání pro kontejnery.  
 
Kontejnery na tříděný odpad. Budou rozšířena stanoviště s kontejnery na tříděný odpad – nová lokalita 
u autobusové zastávky Knapovec. Stanoviště kontejnerů v údolí u bývalého obchodu bude posunuto 
k mostku. 
 
Knapovecká pouť – v neděli 26.6. 2016 se koná Knapovecká pouť. Bohoslužba začne v 15.00 hodin. 
Po 16. hodině bude hrát country kapela Žůžo band. Pro děti je připravena pohádka Princezna Máňa, 
přijedou houpačky, je zajištěno občerstvení, točené pivo a pouťové koláče. Program se koná na louce 
pod břízkami, v případě nepříznivého počasí je změna vyhrazena. Akce je podporována Městem Ústí 
nad Orlicí. 
 
Příští jednání OV bude ve středu 24. srpna 2016. 
 
 
Hlasování k projednávaným bodům:  
 P: 7            Pro: 7       Proti:  0      Zdržel : 0 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne 14.6. 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. 
 
 


