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Město Ústí nad Orlicí 

 
Osadní výbor 

Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
pro městskou část  

Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec 
 

ZÁPIS 
z 10. zasedání ze dne11. března 2020 

 
počet listů: 5 

počet příloh/listů příloh: 1/1 
 

Přítomni: 
Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Jiří Vacek, Tomáš 
Král, Petr Strákoš 

Omluveni: - 

Hosté: - 

Zapisovatel: Mgr. Ondřej Staněk 

Místo a čas jednání: 18:00, Kulturní dům v Knapovci 

Program jednání: 

1. Kontrola stavu akcí diskutovaných na minulém zasedání OV 
(nedořešené přeneseno z předchozích zápisů) 
2.Nové body (zařazeno na konec zápisu) 
 

 

1. Opravy komunikací ve všech obcích 

CN od p. Dlouhého na vybudování vyhýbacích míst z 3/2020 (viz příloha 1). 

 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje realizaci oprav na komunikacích - účast rozpočtu OV uvedena v tabulce – 
příloha č. 1 
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2. Knapovecký hřbitov – staré hroby 

Domluvit výběr hrobů k odstranění + nechat označit Tepvosem, které se můžem 

3. Knapovecký hřbitov – hřbitovní zeď 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje pokračovat v opravě hřbitovní zdi dle CN Drup – část zdi, která hraničí 
s dětským hřištěm. 

4. Knapovecký hřbitov – Držáky na růže  

Kované držáky na růže u hřbitovní brány. CN od zhotovitele držáků na růže na náměstí v UO.  
S realizací čekáme na rozhodnutí o opravě zdi. 

5. Autobusová zastávka KnapovecAvena 

Zhotovení nové čekárny autobusové zastávky.  

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje instalovat novou čekárnu k autobusové zastávce KnapovecAvena. 

6. Umístění dopravních značek v Knapovci 

Umístění značky na omezení rychlosti nakomunikaci okolo Sluneční stráně a vjezd do dolíku na 
vojenské cestě na 30 km/hod. 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje instalovat uvedené dopravní značky. 

7. Akustika sálu v Knapovci 

Komplexní vyřešení špatné akustiky sálu kulturního domu v Knapovci. 

Dle rozhodnutí RM se realizace odkládá, čeká se na novou akustickou studii + další CN od jiného 
dodavatele. 

8. Horní Houžovec – stojan na basketbalový koš 

Umístění certifikovaného stojanu na basketbalový koš, včetně osazení cena max. 10 000,-Kč bude 
hrazeno z rozpočtu OV. Koš dodají obyvatelé H. Houžovce vlastní (již mají). 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje umístit stojan (koordinuje P. Strákoš). – realizace odložena na jarní období 

9. Horní Houžovec – vyčištění koryta potoka od Točny nahoru po RD 

Grossmanovi 

Odloženo – je třeba dořešit majetkové poměry kolem koryta potoka. 

10. Oprava kaple v Horním Houžovci 

Je třeba vymyslet vhodný způsob využití kaple. Zároveň je třeba zajistit nezbytnou údržbu této 
chráněné památky, aby nedošlo k jejímu zničení (i dokud není plán na využití). 

Návrhy a doporučení: 
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Osadní výbor doporučuje svolat schůzku zúčastněných stran + zastoupení OV 

11. Obnova znaku u vjezdu do Horního Houžovce 

Byl zhotoven nový znak ke vjezdu do obce Horní Houžovec za 5 500 Kč. Bude instalován svépomocí. 

12. Rybník Dolní Houžovec 

Byla dokončena obnova rybníka v Dolním Houžovci z dotace MZe.  

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje pokračovat s opravou rybníka, zejména odbahněním, aby byl využitelný pro 

požární účely. 

13. Převod pozemků do vlastnictví města 

pozemekp.č. 524/2 k.ú. Knapovec, který sousedí s dětským hřištěm a z části zasahuje do DH je ve 

vlastnictví SPÚ, OV žádá město, aby požádalo o převedení pozemku do vlastnictví města 

Pozemky 64/4 k.ú. D. Houžovec– zažádat o převedení do majetku města 
v současnosti je ve správě SPÚ - OV navrhuje do budoucna vybudovat místo pro posezení místních 
(odpočinkové místo). Než se vyřídí převedení, podat žádost o pronájem. 

Pozemky 35, 37, st 14, 50 k.ú. H. Houžovec- zažádat o převedení do majetku města - V 
současrnosti je ve správě SPÚ - OV navrhuje kvůli možnosti údržby pozemku kolem kaple 

 

14. Prořezání rizikových stromů 

V návaznosti na e-mailovou stížnost obyvatelky Knapovce, doručenou H. Drobné e-mailem 
22.10.2019 s předmětem „Padající stromy na břehu Knapoveckého potoka“ OV diskutoval potřebu 
zjistit stav rizikových stromů ve všech našich obcích a zajistit jejich včasné zabezpečení odpovědným 
orgánem (majitelem pozemku). Tento zásah má předcházet škodám na majetku a zdraví obyvatel 
místní části. 

Budou vybrány a označeny v mapě jednotlivé rizikové stromy. V každé z našich obcí byl ustanoven 
zástupce OV, na kterého se mohou občané obracet s upozorněním na rizikové stromy. 

Ustanovení zástupci – kontaktní osoby: 

Knapovec – Jiří Vacek 

Dolní Houžovec – Tomáš Král 

Horní Houžovec – Petr Strákoš 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje skácet strom na pozemku p.p.č 1062/6, který je nakloněný nadsilnici a hrozí 
pádem. 

Osadní výbor doporučuje na žádost pana Chlebouna o ořezaní/ošetření stromu. Strom se nachází v 
blízkosti domu Knapovec 145. Jedná se o rozvětvený starý strom – lípu, který ohoržuje pádem 
větví/celého stromu obyvatele domu čp. 145. 

15. Vyřezání křovin podél cest ve všech našich obcích 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje v případě volných kapacit TEPVOSu v zimním období, pokud nebude sníh, 
prořezat křoviny u cest ve všech našich obcích. 
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16. Samovýroba dřeva 

Správce městských lesů informuje občany, že od února bude zadávat samovýrobu dřeva. 

17. Veřejné zasedání OV 

Plánuje se veřejné zasedání OV – dočasně odsunuto kvůli koronavirové epidemii.  

Zveme všechny občany, aby přišli se svými podněty pro rozvoj našich obcí. 

18. Oprava autobusové zastávky Knapovec (1. zastávka) 

Návrhy a doporučení: 

OV doporučuje provést opravu autobusové čekárny dle CN Pavel Rejman – 27 980,- bez DPH 
Oprava bude hrazena z rozpočtu OV. 

19. Oprava plotu vodojemu u rozcestí k Hornímu Houžovci 

Vodojem má provalený plot způsobený pádem stromu. Vodojem je teď přístupný komukoliv, kdo 
může ohrozit vodní zdroj. 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor požaduje zajistit okamžitou opravu plotu vodojemu, aby nedošlo k ohrožení vodního 
zdroje. 

20. Staré telefonní sloupy v Horním Houžovci – nebezpečí úrazu 

Staré dřevěné telefonní sloupy v Horním Houžovci jsou uhnilé a hrozí pádem a úrazem nebo škodou 
na majetku. 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje odstranit nepoužívané sloupy. Používané případně nahradit novými. 

1. Vyjádření OV k prodeji pozemků 

Návrhy a doporučení: 

Pozemek p.p.č  414/1 k.ú. Dolní Houžovec – osadní výbor souhlasí s prodejem 

Pozemek p.p.č 1061/4k.ú. Dolní Houžovec– osadní výbor doporučuje rozdělit parcelu 1061/4 (v 
prodloužení hranice pozemků st.p.č.178 a p.p.č. 26/1) a zájemci prodat pouze část, která sousedí 
s jeho pozemkem. Zbývající část parcely leží v místě přístupu na sousední pozemek 26/1, tu 
doporučujeme ponechat ve vlastnictví města. 

Pozemek p.p.č. 1061/5k.ú. Dolní Houžovec – osadní výbor doporučuje pozemek neprodávat ani 
nepronajímat. Již v minulosti byla zamítnuta žádost jiného zájemce. Jedná se o pozemek sousedící 
s komunikací, který je veřejně využívaný. 

Pozemek 619/20 k.ú. Dolní Houžovec – osadní výbor souhlasí s pronájmem 

Pozemky p.p.č 15 a 20, k.ú. Horní Houžovec – osadní výbor souhlasí s prodejem 

 

Hlasování ke všem bodům:  

Pro: 5 Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Jiří Vacek, Tomáš Král, 
Petr Strákoš 

Proti: 0  
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Zdržel se: 0  

Chyběl: 0  

 

Termín příštího jednání:  
nestanoveno, termín navrhne předseda OV. 
 
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina ze dne 11.3. 2020 

2. CN Dlouhý – oprava komunikací z 3/2020 

 

Zapsal: Mgr. Ondřej Staněk zapisovatel 11.3.2020  

Ověřil: Ing. Zdeněk Bílý 
předsedaosadního 
výboru 

2.04. 2020  
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Příloha č. 1 – Náklady na opravy místních komunikací a ostatní investiční náklady – přehledCN z 9.3.2020 Dlouhý 

 

 

 

 

Popis Cena s DPH Hradí OV Hradí město pozn. 

1 Komunikace v Dolním Houžovci 98 094 ANO  priorita 1 

2 Komunikace Horní Houžovecp.p.č 822/15 82 494 ANO  priorita 1 

3 Komunikace Horní Houžovec k dřev. kapli 65 455 ANO  priorita 1 

4 Komunikace Horní Houžovecp.p.č. 822/19 265 008 NE ANO jezdí tam AVENA – domluvit fin. spoluúčast – H. 
Drobná 

priorita 2 

5 Komunikace Knapovecp.p.č. 1154/5, 1134 113 504 NE ANO priorita 3 

6 Komunikace Knapovec od čp. 133 po čp. 6 424 985 ANO  priorita 1 

7 Komunikace Knapovec 1067/1, 1165, 471/2, 
1136 

141 697 NE ANO priorita 2 


