Zápis 4/2019 ze zasedání osadního výboru
pro místní část Knapovec, Dolní Houžovec aHorní Houžovec
Datum:
Přítomni:
Nepřítomni:

5.6.2019
Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Jiří Vacek, Tomáš Král, Petr Strákoš
-

č.

projednávaný bod
Odvodnění a vyhýbací místa na komunikaci v
Knapovci od MŠ dolů k RD Zahradníkovi
Na základě PD od Ing. Kokuly byla vysoutěžena vysoká
1 cena hledáme levnější řešení.
Domluva na městě, že podle PD uděláme část – jen
vyhýbací místa.
Knapovecký hřbitov
spočítat, které hroby se mají odstranit + ověřit
2
s Martinem Pirklem (označit sprejem) + CN Tepvos, po
dalším OV, H. Drobná osloví dalšího dodavatele
Držáky na růže
3 zatím čekáme na rozhodnutí o hřbitovní zdi.
4

5

6
7
8
9

Odpočívadlo u hřbitova
je shnilé, zvažujeme nahrazení, bude probráno příště
Veřejné osvětlení
letos Tepvos neplánuje obnovu VO v Knapovci.
3 úseky: nad Sluneční strání; Avena-MŠ; zastávka - RD
Hurtová
Horní Houžovec – oprava čekárny
nabílit, opravit střechu
Horní Houžovec – odpočívadla - splněno
Horní Houžovec – přesun stání na kontejnery
OV zajistí urovnání terénu a požaduje od odboru ŽP
vybudování stání pro kontejnery
Horní Houžovec – prostranství před obchodem
OV požaduje úpravu prostranství před obchodem

zodpovědná
osoba
Bílý

projednáno
OV dne

předáno na
město dne

poznámka
Zdeněk Bílý požádá stavební firmu
o cenovou nabídku na část úpravy
komunikace , která bude
předložena OV.

Staněk

Staněk
Staněk
TEPVOS

Do tabulky požadavků OV zadáno
zpracování PD pro osvětlení
v Knapovci.

Strákoš

CN zajistí Strákoš

Strákoš
Strákoš

CN na úpravu terénu zajistí Strákoš

Strákoš

CN zajistí Strákoš
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Horní Houžovec – cesta okolo RD Rábovi
konzultace možností řešení s p. Dlouhým
Horní Houžovec – pročištění příkopu od Točny
směrem na Knapovec, levá strana
až po RD Kalejovi.
Horní Houžovec – vyčištění koryta potoka od Točny
nahoru po RD Grossmanovi
požadovat po Lesech ČR
Horní Houžovec – vyčištění žlabů podél silnice od
RD Berky dolů – levá strana
Horní Houžovec – vyčištění vpusti nad RD Jůzovi

Bílý

Oprava kaple v Horním Houžovci
svolat schůzku zúčastněných stran + zastoupení OV
Horní Houžovec – prořezání stromů
řeší se
Reklamace nově rekonstruované nádrže v H.
Houžovci naproti RD Rábovi - nedostatečně zadržuje
vodu, reklamovat, dokud platí záruka
Dolní Houžovec – Pročistit příkopy a trubky podél
komunikací
OV požaduje vyčištění příkopů a trubek podél
komunikací a kanálu pod mostkem
Autobusová zastávka Knapovec bytovky
řeší se na městě - pozemky
Umístění značky na omezení rychlosti na komunikaci
okolo Sluneční stráně a vjezd do dolíku na vojenské
cestě pro vozidla nad 10t na 25 km/hod.
Umístění značky na zákaz vjezdu na komunikaci od
křižovatky u rozcestníku směrem na Strážný.

Strákoš

Opravy všech výtluků na všech komunikacích
OV požaduje opravy všech komunikací do konce června

Příští jednání OV bude v úterý17. července2019.
V Ústí nad Orlicí dne5. června 2019

Bílý
Bílý
Bílý
Strákoš

řeší se na městě

Drobná

Zapsal: Mgr. Ondřej Staněk

Schválil: Ing. Zdeněk Bílý, předseda OV

