Město Ústí nad Orlicí

Osadní výbor
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
pro městskou část KERHARTICE

ZÁPIS
z 21. zasedání ze dne 21.3.2022
počet listů: 4
počet příloh/listů příloh: 1/1
Přítomni:

Ing. Hana Brodská, Mgr. Jana Šparlinková, Jaroslav Harapát, Eva Collinová,
Daniel Rössler

Nepřítomni:
Omluveni:

Ing. Vladislav Fajt, Mgr. et Mgr. Hana Hanusová

Hosté:
Zapisovatel:

Daniel Rössler

Místo a čas jednání:

Ústí nad Orlicí – Kerhartice, Sokolovna T.J.Sokol, 18.00-19.30 hod.

Program jednání:

1. Majetkoprávní věci
2. Investice
3. Různé
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1. Majetkoprávní věci
Žádné

2. Investice
A: Protipovodňová opatření (PPO)
OV fi Sweco poskytlo podklad pro vytvoření vizualizace ze tří míst v Kerharticích – jednání je
přeloženo na duben.
K dotazu za údržbu řeky v části meandru jsme obdrželi toto stanovisko od Povodí Labe:
Dobrý den,
k vašemu dotazu ohledně "úpravy" meandru na řece Tiché Orlici u č.p. 97 v Kerharticích sdělujeme
následující. Výše uvedené opevnění uvedeného úseku toku bylo realizováno na základě prosby
tehdejšího starosty města p. Čepelky. Jednalo se o zajištění kabelu veřejného osvětlení, který byl uložen
v břehové hraně, do doby realizace PPO. V původním návrhu byl tento meandr navrhnut ke zrušení.
Jelikož v uvedeném úseku je Tichá Orlice vedena jako neupravený tok, nejednalo se tedy o povinnost
správce toku, ale o pouhou výpomoc městu. Z tohoto důvodu není ani toto dočasné opevnění vedeno
jako majetek státu a ani nám nevzniká povinnost ho udržovat. Tuto možnost má v případě
neupraveného toku pouze majitel majetku, který je činností toku ohrožen. Pokud se týká investic v této
oblasti, je zde připravovaná pouze akce PPO Kerhartice. Tato probíhá ve spolupráci města Ústí nad Orlicí
a investičního odboru našeho státního podniku Povodí Labe. Pokud se jedná o doporučené řešení, tak
dle našeho názoru musí OV jednat s majitelem ohrožených pozemků 163/1 a 548/1 v k.ú. Kerhartice
což je v tomto případě město Ústí nad Orlicí. Ten může současný stav buď strpět, nebo připravit na
ochranu těchto pozemků návrh řešení, který bude nutné následně projednat.
S pozdravem.
Vondřejc Jiří
OV nemůže konstatovat nic jiného, že stav je stále stejný a řešení situace je v nedohlednu. Jestli
budou protipovodňová opatření nikdo nepotvrdí a když se jedná o údržbě toku, tak se na ně všichni
odvolávají. Patová situace, která musí vyústit k finálnímu řešení, které však již není v silách aktuální
koalice.

Návrhy, doporučení, úkoly:
1) Úkol: Sledovat přípravu PPO
Odpovídá: všichni

starosta

Termín: stále

B: Investice z rozpočtu OV 2018-2022 S PRIORITOU pořadí.
1.

Stavební parcely 326/1

Zveřejněním nových záplavových zón došlo k průlomu, když na předmětné parcele tato zóna již
není vyznačena. OV aktivovala ORM a zahájila přípravu projektové dokumentace k zajištění
pozemků výstavbě.
2) Úkol: Stavební parcely 326/1.
Odpovídá: Daniel Rössler

2.

ORM Nováčková

Termín: 2022

Ulice Pražská
OV nemůže jinak, ale znovu a znovu upozorňuje všechny dotčené orgány města na neúnosný
stav průjezdu přes Kerhartice. K navrženému řešení s prodloužením zákazu do konce června a
opravou Sokolské ulice OV neobdrželo k dnešnímu dni rozhodnutí. Proti se staví jak Policie –
p.Kaplan, tak jsme obdrželi i stanovisko starostky Orlického podhůří – ta však dle našeho názoru
nevěděla o novém návrhu – OV ji zaslalo vysvětlující email.
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4) Úkol: Průjezd Kerhartice - objížďka
Odpovídá: Daniel Rössler

3.

Hájek

Termín: 2021-2022

Parkovací místa u hřbitova a park kolem pomníku
Proběhlo jednání s dodavatelem, již se připravuje realizace.

12) Úkol: Parkovací místa u hřbitova.
Odpovídá: Daniel Rössler, E.Collinová, Knapovský, Kopecký, starosta Termín: 2022

4.

Ulice Kolmá a Truhlářská

Ulice Kolmá se dostala do rozpočtu města pro tento rok 2022.
3) Úkol: Oprava ulice Kolmá a Truhlářská
Odpovídá: Daniel Rössler

Knapovský

Termín: 2022

5. Oprava ulice Sokolská
- na reklamaci u Eurovie již údajně není nárok – dle info od správce cest. OV tomu moc
nerozumí, když na tuto situaci již několik let upozorňuje.
- poloha zrcadla byla upravena, děkujeme.
20) Úkol: Ulice Sokolská
Odpovídá: OV
ORM, Knapovský
Termín: 31.12.2022

3. Různé
1. Mobiliář
Na zákrytu se pracuje
6) Úkol: Pořízení mobiliáře.
Odpovídá: Daniel Rössler

Dušková

Termín: 2021

2. Pozemek Havlíček
Bez nových informací, opravy by měly proběhnout na jaře.
7) Úkol: Domek, pozemek Havlíček
Odpovídá: OS Havlíček, Daniel Rössler
Termín: 31.3.2022
3. Archiv S. Zemana
Na dokumentaci se pracuje. Byly předány podklady pro historii Sokola k jeho oslavám 100
let.
9) Úkol: Archiv S. Zemana
Odpovídá: Daniel Rössler, Eva Collinová, Jaroslav Harapát
Termín: 31.12.2022.

4. Cyklostezka kolem náspu železniční tratě
Vrby za nádražím byly pokáceny, bohužel tam stále zůstávají zbytky – větvě,
odřezky atd. OV vyzve OŽP k nápravě.
OV bohužel obdrželo informaci o pozastavení realizace cyklostezky z důvodu
střetu zájmů s provozovatelem drážního tělesa (a předpokládanými
opravami, přidáním třetí koleje).
5) Úkol: Cyklostezka
Odpovídá: Daniel Rössler

starosta
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Termín: 31.12.2022

5. Instalace zákazové značky k cestě kolem tratě (ul.Drážní-Karpatská)
OV požádalo o umístění zákazových značek.
30) Úkol: Zákaz ul.Drážní-Karpatská
Odpovídá: Daniel Rössler

Termín: 30.6.2022

Hlasování:
Pro:

5

Proti:
Zdržel se:
Chyběl:

0
0
0

Jaroslav Harapát, Daniel Rössler, Eva Collinová, Mgr. Jana Šparlinková, Ing.
Hana Brodská
-

Termín příštího jednání:
25.4.2022 v 18.00 hod
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina

Zapsal:

Daniel Rössler

zapisovatel

21.3.2022

Ověřil:

Daniel Rössler

předseda osadního
výboru

21.3.2022
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