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vyjádření OV 26.3.2019
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jen informace 26.3.2019
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Strákoš - 
požadavek ŽP
Bílý, Král - 
další lokality

26.3.2019 zakreslení stromů k prořezu na 
p.p.č 652/1 k.ú. H. Houžovec je 
přiloženo k zápisu
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Bílý 26.3.2019

Zápis ze zasedání osadního výboru č. 3/2019
pro místní části Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec

projednávaný bod
Vyjád ření OV k části pozemku 619/20 k.ú. D. Houžovec
OV navrhuje počkat na realizaci rekonstrukce rybníka DH. 
Při výkopových pracech bude výhodné mít vyjednávací 
prostor pro jednání s majitelem pozemků (p. Syrový).

V Dolním Houžovci je poni čená spodní MK po odvozu 
dřeva z těžby . OV požaduje při prodeji dřeva řešit odvoz a 
požadovat pojištění na poškození komunikace nebo jiné 
záruky.

Požadavek na Životní prost ředí - pro řezání strom ů u 
komunikace
- Horní Houžovec od RD Preclík k točně, pozemek 652/1 - 
cca 15 velkých stromů
- další lokality budu doplněny

Odvodn ění a vyhýbací místa na komunikaci v 
Knapovci od MŠ dol ů k RD Zahradníkovi  
Na základě PD od Ing. Kokuly byla vysoutěžena vysoká 
cen hledáme levnější řešení.

Oslovit stavební firmu a získat cenovou nabídku (rozpočet) 
na provedení prací
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Strákoš 26.3.2019
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Drobná 26.3.2019

7

Staněk 26.3.2019

Příští zasedání osadního výboru bude v úterý 23.4.2019.

Přlohy:
1. zákres prořezu stromů v Horním Houžovci

V Ústí nad Orlicí dne 26.3.2019

Zapsal: Mgr. Ondřej Staněk Schválil: Ing. Zdeněk Bílý, předseda OV

Oprava kaple v Horním Houžovci
je třeba zjistit rozpočet na opravu - vyřešení havarijního 
stavu, mezitím bude vymyšlen účel využívání - 1, krok 
kontaktovat Ing. Kličkovou, zjistit informace, povinosti 
související s památkovou ochranou

Autobusová zastávka Knapovec bytovky  - výměna 
zastávky + úprava okolí, dořešení pozemků  - zjistit stav

Knapovecký h řbitov - schůzka s Ing. Kličkovou, Ing. 
Pirklem - hřbitov - stěhování zbytků hrobů
Zjistit památkovou ochranu u zdi, získat rozpočet na 
opravu zdi




