Zápis 3/2018 ze zasedání osadního výboru
pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 23.4. 2018
Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Petr Mikulecký, Ladislav Kubíček,
Jiří Vacek
Nepřítomni: Petr Zahradník
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

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 19.2.2018):
Různé:
Oprava komunikací – výtluků. OV požaduje opravu výtluků na místních komunikacích.
Vyčištění žlabu na dešťovou vodu v Horním Houžovci podél komunikace od čp. 10 po čp. 38.
Černá skládka. V blízkosti domu čp. 133 v k.ú. Knapovec p.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 instalace veřejného 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, jedná se o instalaci cca 5
nových svítidel. 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. V roce
2019 je třeba instalovat VO v lokalitě nad Sluneční strání (k.ú. Knapovec) od čp. 144 až po čp. 169.
Provádí TepVos.
Revitalizace rybníku Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci a
projektová dokumentace. Rozpočet revitalizace převyšuje očekávané náklady.
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.
Instalace cvičebních nářadí v Horním Houžovci. OV požaduje instalovat 2 prvky venkovního nářadí
na pozemku p.č. 15, k.ú. Horní Houžovec.
Údržba zeleně:
• Prořezání jasanů podél komunikace od mateřské školy k autobusové zastávce Knapovec, rozc.
Horní Houžovec v úseku od Jetmarových k Pirklovým.
• Vykácení topolů a jasanů podél komunikace z Knapovce do Dolního Houžovce (úsek za lesem
od mostku do Dolního Houžovce).
• Pokácení jasanu na spodním okraji Dolního Houžovce.
• Prořezání a ošetření starých stromů v Horním Houžovci od p.Jůzové proti potoku k p.
Grossmanovi.

Příští jednání OV bude v pondělí 18. června 2018.
Hlasování k projednávaným bodům:
P: 6
Pro: 6
Proti: 0

Zdržel :0

V Ústí nad Orlicí dne 23. dubna 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.

