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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 21. zasedání ze dne 31. března 2022 

 
počet listů: 7 

počet příloh/listů příloh: 1/1 
 

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

Omluveni: - 

Hosté: Miloš Pávek 

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 

Proběhla schůzka se starostou na místě –Je objednáno zpracování projektu na utěsnění zpevnění 
původní části hráze. 

Financování: nebylo stanoveno 
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2. Oprava komunikací 

úprava místní komunikace od č.p. 174 k č.p. 177 v Knapovci (u vodojemu) – do komunikace vystupují 
jehly od vodovodu – doporučujeme doplnit komunikaci štěrkem, aby se předešlo havárií 
vodovodního řádu.                                   

Financování:   Opravu komunikace okolo uzávěru vodovodu hradí  Tepvos s.r.o. 

Reklamace/dodělávky v Horním Houžovci – domluveno, že udělá 

- Konec komunikace u č.p.27 – do ztracena         Financování: hradí město 

Diskuse CN p. Dlouhého 

- Oprava komunikace H. Houžovec okolo č.p. 20 (tvar X) – frézing + nástřik 
Financování: ½ OV a ½ město 

- Oprava komunikace Knapovec od č.p.16 nahoru k č.p. 166– přispěje Avena 
Financování: Cena- příspěvekAvena= ponížená cena= ½ OV a ½ město 

- Oprava asfaltu + dlažby pod zastávkou KnapovecAvena – CN na 160 tis.  
- Odstranit nános hlíny na komunikaci podél opěrné zdi, aby  

Financování: ½ OV a ½ město 

 

Silnice od č.p. 27 k č.p. 24 se zatím dělat nebude – poškození při stavbě, odkládáme na příští rok 

- Oprava kanálu na komunikaci u č.p. 29 v Dolním Houžovci 

 

3. Zaměření komunikace na p.p.č. 822/19 u č.p. 20 H. Houžovec 

Návrhy a doporučení: 

Požadujeme geodetické zaměření hranice parcely 822/19 k. ú. H. Houžovecv okolí domu č.p. 20 kvůli 
lokalizaci opěrné zdi (na kterém pozemku leží). 

Financování: město 

 

4. Čištění svodů na nově opravených komunikacích 

Svody byly vyčištěny. 

Návrhy a doporučení: 

Žádáme o soupis/mapku svodů, které jsou zahrnuty v paušálu na čištění ve všech obcích, aby mohl 
být doplněn. 

 

5. Knapovecký hřbitov – odstranění starých obrubníků hrobů 

Zaslány cenové nabídky, řeší odbor RM. Předpokládáme cenu max. 120 tis. 

Financování: ½ OV a ½ město 
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6. Oprava kaple v Horním Houžovci 

Je třeba vyřešit havarijní stav kaple – kulturní památky, aby nedošlo k jejímu zničení (i dokud není 
plán na využití). 

Odpověď starosty na veřejném OV 18.11.2021 – město dodrželo slib starosty a nechalo zpracovat PD 
na opravu, ale nepočítá s opravou jako prioritou rozpočtu pro rok 2022. Bylo by vhodné zapojení 
nějakého místního spolku nebo občanů. 

Aktuálně čekáme na zpracování PD. Projektant se má setkat se Strákošem na místě. 

Financování PD: město 

 

7. Odstranění značky v kopci u č.p. 17 Knapovec 

V kopci je umístěna značka omezující rychlost na 20 km v místě, kde již není terénní nerovnost. V tom 
místě je v platnosti omezení rychlosti na 30 km/h. 

Návrhy a doporučení: 

Žádáme o odstranění značky 

 

8. 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 (p. Janza). 

 

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

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

Bylo provedeno na žádost majitele vyjmutí ze ZPF a povolena skládka. Řeší stavební úřad – žádáme o 
vyjádření. 

 

10. Pozemek p.p.č.1082/4k.ú. Knapovec – černá skládka 

Na pozemku, kde se umísťují kontejnery, je navezena navážka a není možné pozemek sekat. Bude 
řešit OŽP v koordinaci s místostarostoup.Preclíkem. Bude odstraněno na náklady města. 

 

11. 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 
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k intenzivnímu sekání přidat pozemek p.č. 67/1 v k. ú. HorníHoužovec – výměra cca 600 m2 
Budou aktualizovány ceny sekání – Bílý dohodne s Kubíčkem. 
 

12. Prořezání větví, které zasahují do komunikací 

Návrhy a doporučení: 

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

Komunikace: 

Knapovec – H. Houžovec – SÚS, městské lesy 

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

Okolo Sluneční stráně až k hlavní silnici 

Knapovec zeleň přes plot z č.p. 42 

Prořezání spodního patra větví lípy na dětském hřišti u hřbitova (+ zkrácení živého plotu – habry). 

Prořezání lípy u točny v Horním Houžovci, kde budou umístěny herní prvky – ozdravný řez. 

 

13. Vyčištění svodu vody úvozem 

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

Je zadáno. 

Financování: nebylo stanoveno 

14. 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. 

V Dolním Houžovci opravit výtluky – na místních komunikacích 

Oprava komunikace od křižovatky ke kostelu k napojení na komunikaci od Sluneční stráně k letišti – 
komunikace je v havarijním stavu, je třeba opravit výtluky. 

Zadáno, letos by měly být opraveny. 

Financování: hradí město 

15. Doplnění veřejného osvětlení 

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

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje doplnit 6 svítidel VO dle přiložených nákresů. Předáno k řešení TEPVOS. 

 

16. 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. Zatím čekáme. 

Financování: město 
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17. Naučná tabule Horní Houžovec 

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

 

18. Osazení dvou herních prvků Horní Houžovec 

Žádáme o umístění dvou herních prvků na pozemku p. č. 67/1 v k.ú. Horní Houžovec. 
Na základě CN Yggdrassilmont – domek a vahadlová houpačka.  
Je v řešení – uzavřená smlouva bude se realizovat. 

Financování: OV hradí 50 %, 50 % město. 
 

19. Oprava křížků a drobné sakrální architektury v našich obcích 

V návaznosti na e-mailovou žádost p. Vašátka OV projednal navržené záměry – v tomto bodu opravu 
křížků. Na základě telefonického rozhovoru došlo k ujasnění, že pisateli se jedná obecně o obnovu 
poničeného kulturního dědictví Knapovce – drobných křížků a exteriérových soch. Staněk upozornil 
také na sochu Madony s Ježíškem na veřejném prostranství u bývalé kovárny fy Avena, která je ve 
špatném stavu a má uraženou hlavu. Socha stojí na pozemku města. Památky v takovém stavu jsou 
špatnou vizitkou města. 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučujerestaurovat sochu Panny Marie u kovárny Aveny v Knapovcidle CN 
ARTEGRAM s.r.o. 

Financování: OV 50 tisíc, zbytek rozpočet města. 
 

20. Čekárna u zastávky Knapovec 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučujepozemek s čekárnou odkoupit a zděnou čekárnu zbourat a pozemek začistit 
kvůli hezkému vzhledu. Stávající čekárna je nepoužitelná a ošklivá. 

 

21. Dřevěná nástěnka na Sluneční stráň 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje umístit dřevěnou nástěnku (jako u sálu) na sluneční stráň, kde chybí. Bude 
upřesněno umístění na příštím OV – Drobná. 

 

22. Doplnění značky slepá ulice 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje vyhovět žádostipaní R. o umístění značky slepá ulice k domu č.p. 35 
Knapovec. Jedná se o slepou ulici, auta se otáčí na soukromém pozemku. V řesení pan Janza. 

Financování: hradí OV 
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23. Opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí před MŠ 

Dle vyjádření paní L. P. na veřejném zasedání OV 18.11. dochází k ohrožení dětí projíždějícími vozidly 
a technikou na komunikaci před MŠ. Zcela zde chybí dopravní značení – označení MŠ (pozor děti), 
případně nějaká zpomalovací opatření. 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje instalovat u MŠ vhodné dopravní značky v obou směrech k označení MŠ, 
případně zvážit i zpomalovací prvky. 

 

24. Zákaz vjezdu vozidel nad 10t do obytné zóny Knapovec 

Na veřejném zasedání 18.11.2021 bylo navrženo instalování zákazové značky pro těžkou techniku 
(vozidla nad 10 t) do obytné zóny Knapovce (od křižovatky dole u zastávky Horní Houžovec rozcestí 
okolo MŠ až k bytovkám).  

Dle mínění místních obyvatel se zde těžká technika pohybuje často a nedodržuje stanovenou max. 
rychlost 30 km/h. Často po traktorech a vozidlech zůstává znečištěná vozovka. Dochází k ohrožení 
bezpečnosti lidí, dětí i majetku. 

Starosta poznamenal, že uzavření cesty pro těžkou techniku znamená, že to budou řidiči Aveny 
objíždět po jiných cestách.  

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje instalovat značky zákaz vjezdu pro vozidla nad 10 t (s výjimkou na povolení 
MěÚ) na komunikaci od křižovatky dole u zastávky Horní Houžovec rozcestí okolo MŠ až k bytovkám. 

 

25. Umístění svodidel nad dům č.p. 149 

Na veřejném zasedání 18.11.2021 byla vznesena žádost o umístění svodidel nad dům č.p. 149 
Knapovec a o skácení starých stromů jasanů nad č.p. 149. Hrozí pád stromu na dům nebo na el. 
vedení. 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor žádá instalovat svodidla nad dům č.p. 149 a pokácet staré jasany nad č.p. 149 a 
zpracování studie řešení zabezpečení místní komunikace proti sesuvu. 

Financování: nebylo stanoveno 

 

26. Obnova dopravní značky u odbočky ze silnice 315 do údolí (2. 

odbočka) 

U odbočky ze silnice 315 do údolí je značka již špatně čitelná. 

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor doporučuje značku vyměnit za novou, lépe čitelnou. 

 

27. Prodej pozemku 1237 a 112 pí. Staňkové 

Zarostlá stráň v současnosti nevyužívaná. 
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Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor souhlasí s prodejem. 

 

Hlasování ke všem bodům:  

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

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 0  

 
Termín příštího jednání:  
Příští jednání OV bude 12.5.2022 
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina ze dne 31.3.2022 

 

Zapsal: Mgr. Ondřej Staněk zapisovatel 31.3.2022  

Ověřil: Ing. Zdeněk Bílý 
Předsedaosadního 
výboru 

31.3.2022  

 


