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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 15. zasedání ze dne 14. června 2021 

 
počet listů: 5 

počet příloh/listů příloh: 1/1 
 

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Petr Strákoš 

Omluveni: Jiří Vacek, Tomáš Král 

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. Rybník Dolní Houžovec 

Rybník v Dolním Houžovci je zdrojem komárů, kteří omezují většinu obyvatel Dolního Houžovce a 
znemožňují pobyt venku ve večerních hodinách. V Současnosti se jedná o pronájmu rybníka Svazu 
rybářů – měli by se o rybník starat. 

U spodního rybníka se zjišťují majetkoprávní vztahy kvůli případným investicím do tohoto rybníka. 

Návrhy a doporučení: 

Se starostou dohodnuto, že za rok bude schůzka na zhodnocení spolupráce s Rybářským svazem. 
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2. Oprava komunikací 2020 

Reklamace/dodělávky v Horním Houžovci – domluveno, že udělá 

- Most u jídelny – seškrábnout nános hlíny na mostku, aby tam nerostly kopřivy na mostě 
- Konec komunikace u Rábových – do ztracena 

Čekáme na CN p. Dlouhého 

- Oprava komunikace okolo Kalejových (tvar X) – frézing + nástřik 

Silnice od Rábových k Vicenzovým se zatím dělat nebude – poškození při stavbě, odkládáme na příští 
rok 

- Oprava kanálu na komunikaci pod č.p. 27 v Dolním Houžovci 
 

3. Čištění svodů na nově opravených komunikacích 

Návrhy a doporučení: 

Přidat do paušálu na čištění komunikací také vyčištění všech nových svodů: 

V Horním Houžovci u č.p. 33 – celkem dva žlaby 

V Horním Houžovci nad č.p. 38 – jeden žlab 

V Horním Houžovci u č.p. 26 – jeden žlab 

Žádáme o sdělení termínů čištění svodů na všech komunikacích v našich obcích. 

4. Knapovecký hřbitov – hřbitovní zeď 

Hotovo. 

5. Autobusová zastávka KnapovecAvena 

OV měl k dispozici projekt na řešení zastávky s nástupišti. 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor považuje výstavbu nástupišť za zbytečnou. Doporučuje pouze instalovat čekárnu jako 
na zastávce Knapovecodb. H. Horní Houžovec + oprava povrchu a stání pro kontejnery. 

6. Horní Houžovec – stojan na basketbalový koš 

Zatím odloženo. 

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

Grossmanovi 

Pozemek, kde dochází k zanášení koryta je v soukromém vlastnictví p. Hrdiny. 

Návrhy a doporučení: 

OV doporučuje provést směnu/vykoupit pozemek (cca 10 metrů koryta) nad vpustí a následně řešit 
vyčištění koryta. Směnu předjedná p. Strákoš. 

8. Oprava kaple v Horním Houžovci 

Je třeba vyřešit havarijní stav kaple – kulturní památky, aby nedošlo k jejímu zničení (i dokud není 
plán na využití). 
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Město provede nátěr dveří do stejné barvy jako zbytek kaple. 

OV má k dispozici průzkum stavu památky – z průzkumu vyplývá nutnost odstranění havarijního stavu 
kaple.  

Návrhy a doporučení: 

OV doporučuje svolat schůzku vedení města – starosta Hájek, místostarosta Preclík, zástupce OŽP 
Kopecký, zástupce památkové péče Kličková + zástupci OV a dohodnout další postup řešení 
havarijního stavu kaple v souladu s posudkem MUUO 21643/ŠKPC Kličková. 

 

9. Vyčištění pozemků v intravilánu obcí od náletu a křovin 

V obcích jsou zanedbané plochy, které představují nebezpečí a zhoršují vzhled obcí. 

Návrhy a doporučení: 

OV doporučuje prořezat nálet na pozemcích: 

p.p.č. 619/25 a 619/20 v k.ú. Dolní Houžovec 

v k.ú. Horní Houžovec nic, jen prořezání větví podél komunikace – viz bod 17 

v k.ú. Knapovec: p.p.č. 250 – část, 233/7, 136 – část, 128- část, 1062/27 – část, 54  

 

10. Umístění dopravních značek v Horním Houžovci 

Umístění značky zóna omezení rychlosti nakomunikaciod Knapovce k točně na 30 km/hod. Bílý udělá 
zákres (u Beranů). Ještě jedna značka na komunikaci u Rábových. Předáno panu Janzovi. 

Návrhy a doporučení: 

V řešení. 

11. Umístění dopravních značek v Dolním Houžovci 

Umístění značky na omezení rychlosti k autobusové zastávce v D. Houžovcina 30 km/hod. Bílý udělá 
zákres. U Mertelíkových a pod Mikuleckým. Předáno panu Janzovi. 

Návrhy a doporučení: 

V řešení. 

12. Oprava mostku v Dolním Houžovci - SÚS 

Mostek v Dolním Houžovci na hlavní komunikaci potřebuje opravu. 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje požádat SÚS o opravu předmětného mostku. 

V řešení. 

13. Pozemek p.p.č.779/3 k.ú. Knapovec – černá skládka 

Na pozemku nad fotbalovým hřištěm je navezena navážka – materiál padá až do potoka.  

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje prověřit nakládání s pozemkem Odborem životního prostředí. 

Čekáme na výsledek, žádáme o vyjádření OŽP a řešení situace. 
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14. Sekání trávy – veřejná prostranství 

Požadavek obyvatel z Horního Houžovce i jiných obcí na častější sekání pozemků na veřejných 
prostranstvích. Bude vytvořen seznam pozemků, které mají být častěji sekány. A bude nabídnuto 
někomu z obyvatel, aby prováděli sekání (např. na DPČ). 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje uzavřít DPČ s obyvateli místní části na drobnou údržbu zeleně. Souhlasí 
s hrazením z rozpočtu OV. 

stávající stav: cena L. Kubíček – 1,5 Kč/m2 s úklidem; 0,88 Kč/m2 jen mulčování 

k intenzivnímu sekání přidat pozemek p.č. 67/1 v k. ú. HorníHoužovec – výměra cca 600 m2 

 

15. Prořezání větví, které zasahují do komunikací 

Vytipovat větve, které zasahují do komunikace + zakreslení (ve všech obcích). Aby mohly být 
prořezány. 

Komunikace: 

Knapovec – H. Houžovec – Lesy ČR 

H. Houžovec od č.p. 11 až k točně – OŽP města 

Okolo Sluneční stráně až k hlavní silnici 

16. Vyčištění svodu vody úvozem 

OV doporučuje provézt vyčištění úvozu mezi čp. 95 a bytovkou – aby byl umožněn odtok vody. 

17. Údržba cvičebních strojů Knapovec 

OV doporučuje provézt údržbu strojů na pozemku 460 k.ú. Knapovec 

18. Oprava výtluků  

OV doporučuje opravit výtluky na silnici Knapovec – Ústí n. O kolem letiště z důvodu očekávaného 
zvýšení dopravy v souvislosti s opravou hlavní silnice Skuhrov – ÚO č. 315. 

19. Doplnění veřejného osvětlení 

V obcích chybí místy svítidla veřejného osvětlení – OV požaduje doplnění osvětlení veřejných 
prostranství. Členové OV vytipují konkrétní místa, kde je třeba doplnit svítidla. 

20. Kontejnerové stání Horní Houžovec + Dolní Houžovec 

OV doporučuje vybudování kontejnerového stání se zámkovou dlažbou v Horním Houžovci u Točny a 
v Dolním Houžovci na návsi. 

21. Naučná tabule Horní Houžovec 

Naučná tabule na točně o historii H. Houžovce.Strákoš zjišťuje CN. 

22. Osazení dvou herních prvků Horní Houžovec 

Žádáme o návrh dvou herních prvků k umístění na pozemku p. č. 67/1 v k.ú. Horní Houžovec 
Bude setkání místních obyvatel s upřesněním požadavků. 
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Hlasování ke všem bodům:  

Pro: 4 Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Petr Strákoš, Tomáš Král 

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 0 Jiří Vacek 

 

Termín příštího jednání:  
Příští jednání OV bude 12.7.2021 
 
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina ze dne 14.6.2021 

 

Zapsal: Mgr. Ondřej Staněk zapisovatel 14.6.2021  

Ověřil: Ing. Zdeněk Bílý 
Předsedaosadního 
výboru 

14.6.2021  

 


