
Zápis č. 2/2017 ze zasedání osadního výboru  
pro městskou část Hylváty a Dukla, konaného dne 12. 4. 2017 

 
Přítomni: Mgr. Pavel Svatoš, Oldřich Kašpar, Mgr. Petr Lipenský,  
                 Iveta Pospíšilová-Strnadová, Jiřina Kulhavá, 
Omluven: -------- 
Nepřítomen: ------- 
Hosté: -------- 
 
Program: 

1. Informace o plnění úkolů, informace o plánovaných investicích  

2. Příprava podnětů a připomínek z lokalit Hylváty a Dukla k jednání na městském 
úřadu 

3. Různé 

 Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1, písm. a) zákona             
o obcích: 

K  12. 4. 2017 – nepředložen žádný podnět. 

Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: 

 Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni 
 k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 
 
Ad 1) 
 

 Vybudování chodníku u Třech mostů: ve výběrovém řízení uspěla fy HELP. 
Realizace – léto 2017. 

 

 2. etapa rekonstrukce chodníku v ul. Třebovská: od kaple sv. Anny ke 
křižovatce s ulicí Švermova. (Realizace v červenci a srpnu 2017 firmou A.B.V.) 

 

 Členům OV byla předložena k nahlédnutí studie na rekonstrukci bytového 
domu č.p. 148 v ulici Švermova. (Bytový dům bude obsahovat 6 bytových jednotek) 

 
 

 Rekonstrukce mostu v ul. Třebovská přes Knapovecký potok (u býv. TEPVOSu) 
– od 2. května bude v platnosti silniční uzavírka, most bude pro silniční dopravu 
uzavřen. Pro chodce a cyklisty bude zřízena provizorní lávka. 

 
Ad 2) 

 Park u kaple sv. Anny: provedeno kácení nevyhovujících stromů, proveden prořez. 
Další etapa ošetření dřevin proběhne na podzim v době vegetačního klidu. 

Členové osadního výboru se shodli a navrhují umístit do parku tyto herní prvky a mobilář: 
Mlatové centrum, mlatové cesty (nutné zvážit jejich umístění a další praktické využití pro 
návštěvníky parku), geostezka, workoutové hřiště – hrazdy) balanční klády, lavičky 
umístěné napevno + odpadkové koše. Tento návrh OV bude předložen RM ke konzultaci. 
 
Osvětlení parku bude realizováno fy TEPVOS v následujících měsících. Osadní výbor 
navrhuje nižší počet světelných bodů, než je uvedeno v projektu. 

 

Ad 3) 
Členové osadního výboru vyzývají spoluobčany lokalit Dukla a Hylváty:  



Pokud mají  jakékoliv připomínky či podněty je možné vhazovat do schránek OV na 
Dukle (schrána je umístěna přímo u desky OV), či v Hylvátech (budova Kampeličky) 
nebo osobně předat či projednat s kterýmkoliv členem osadního výboru. V rámci 
možností a kompetencí OV se budeme uvedenými podněty zabývat. Je třeba zmínit, že 
lze reagovat pouze na adresné a podepsané připomínky či podněty. Na anonymní 
sdělení nebudou řešeny.  
 
Záleží jen na nás, jak se podané příležitosti změnit lokalitu a prostředí, ve kterém 
žijeme, chopíme!!! 

 

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
http://ovhylvaty.wz.cz/ 
 
Projednán zápis z jednání: 
Přítomni: 5 Pro:  5 Proti: 0 Zdržel: 0 
Příští zasedání se uskuteční v průběhu měsíce  května 2017. Termín bude upřesněn. 
 
V Ústí nad Orlicí dne 12. 4. 2017 
 
Zapsal: Mgr. Petr Lipenský                             Schválil: Mgr. Pavel Svatoš – předseda OV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ovhylvaty.wz.cz/


Zápis č. 1/2017 ze zasedání osadního výboru  
pro městskou část Hylváty a Dukla, konaného dne 14. 2. 2017 

 
Přítomni: Mgr. Pavel Svatoš, Oldřich Kašpar, Mgr. Petr Lipenský,  
                 Iveta Pospíšilová-Strnadová, Jiřina Kulhavá, 
Omluven: -------- 
Nepřítomen: ------- 
Hosté: -------- 
 
Program: 

4. Informace o plnění úkolů, informace o plánovaných investicích  

5. Příprava podnětů a připomínek z lokalit Hylváty a Dukla k jednání na městském 
úřadu 

6. Různé 

 Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1, písm. a) zákona             
o obcích: 

K  14. 2. 2017 – nepředložen žádný podnět. 

Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: 

 Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni 
 k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 
 
 
Ad 1.1) Z rozpočtu města, schváleného dne 13. 2. 2017 bude realizováno: 
 
a) Rekonstrukce mostu v ulici Třebovská (přes Knapovecký potok, u bývalého 

TEPVOSu).  
Termín opravy: duben – srpen 2017.  
 Projektová cena: 6 mil. Kč.  

        Objízdné trasy budou konzultovány vítěznou firmou s OV a dopravní komisí  
        města. 
 
b) Rekonstrukce sídla SDH Hylváty 

Termín opravy: 2017 – 2018 
 Projektová cena: 8 mil. Kč 

  
  c) Rekonstrukce MŠ Pod Lesem (sociální zařízení, šatna, ložnice,….) 

Přípravné práce: červenec 2017 
Projektová cena: 8 mil. Kč 

 
d)  Příprava rekonstrukce ubytovny č.p. 300 (Dukla) 
       za  účelem vybudování „startovacích bytů“ 
 
 
    1.2. Drobné investiční akce se spoluúčastí osadního výboru 
 

a) Park (naproti pivovaru) 
 
Obnova bude zahájena prořezem nevhodných dřevin. 
Plánované výdaje: OV   (30% ??) příspěvek Odboru rozvoje města: 50 000,- Kč 
 

b) Instalace herních prvků na sídlišti v ul. Třebovská 
Výběr lokalit bude zvolen po jednání s OV. 



Plánované výdaje: 1 mil. Kč, z toho OV 250 tis. Kč 
 

c) Rekonstrukce chodníku U Třech mostů 
Pro rekonstrukci jsou potřebné pozemky, které jsou v držení soukromých vlastníků a 
ti je zastavili u bankovních domů. Nelze tedy realizovat výkup pozemků Městem 
v požadované velikosti a podmínkám. 

 
      
1.3. Další investice (plánované/zahájené) 
 

 Rekonstrukce domu č.p. 148, ul. Švermova (DEMOS) – realizace v r. 2017 
 

 Dokončení chodníku před fy. EWE, ul. Třebovská (A.B.V.) 
 

 Dokončení chodníku od kaple sv. Anny k ul. Švermova 
 

 Probíhá výstavba odlehčovací komory – postup prací je od ul. Pivovarská k ul. 
Třebovská. Plánované dokončení: květen 2017 

 

 Pozemek naproti hřbitovu: STAVORECYKLA zde provádí …..co vlastně??? 
 

 
Ad 2) 
Osadní výbor projednal obsah dopisu obyvatel ul. Třebovská č.p. 338: Navrhují odstranit 
přerostlé břízy před bytovým domem.  
 
OV výbor navrhne provést udržovací řez a souhlasí s výsadbou náhradních vhodných dřevin 
v případě pokácení.  
 
Ad 3) 

 Úpravou křovin před ZŠ Třebovská se rozšíří průchodnost po chodníku před školou 
 

 Proveden prořez (některých) křovin naproti obchodu KONZUM. Doporučení firmy 
pečující o zeleň osadnímu výboru – poradit se s odborníky na údržbu zeleně o 
vhodném postupu. (Pozn.: Člen OV je v oboru dřevin odborník) 
 

 Poznámka k odklízení sněhu z chodníků a jeho další ošetření: 
Chůze po chodníku (zejména s kočárkem), ze kterého není dostatečně odstraněn 
sníh a je následně proveden chemický posyp, je velmi obtížný (sníh je sypký a jeho 
vrstva je vysoká). 
Podobná situace nastává i při  jízdě vozidel  na vedlejších komunikacích.  

 

 Připomínka: Přechod pro chodce naproti KONZUMu: Vybudovat nový přechod pro 
chodce je velmi složité. Jeho zřízení podléhá novým zákonným normám, vyjadřuje se 
k tomu a povolení vydává POLICIE ČR. Výstavba je technicky náročná a musí 
splňovat všechny technické parametry (šíře ulice, osvětlení, …) 

 

 Výzva: 
 

Členové osadního výboru vyzývají spoluobčany lokalit Dukla a Hylváty:  
Pokud mají  jakékoliv připomínky či podněty je možné vhazovat do schránek OV na 
Dukle (schrána je umístěna přímo u desky OV), či v Hylvátech (budova Kampeličky) 
nebo osobně předat či projednat s kterýmkoliv členem osadního výboru. V rámci 



možností a kompetencí OV se budeme uvedenými podněty zabývat. Je třeba zmínit, že 
lze reagovat pouze na adresné a podepsané připomínky či podněty. Na anonymní 
sdělení nebudou řešeny.  
 
Záleží jen na nás, jak se podané příležitosti změnit lokalitu a prostředí, ve kterém 
žijeme, chopíme!!! 
 
Děkujeme za pochopení. 
 
http://ovhylvaty.wz.cz/ 

 

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
Projednán zápis z jednání: 
Přítomni: 5 Pro:  5 Proti: 0 Zdržel: 0 
Příští zasedání se uskuteční v průběhu měsíce  dubna 2017. Termín bude upřesněn. 
 
V Ústí nad Orlicí dne 14. 2. 2017 
 
Zapsal: Mgr. Petr Lipenský                             Schválil: Mgr. Pavel Svatoš – předseda OV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ovhylvaty.wz.cz/


 
 
 
 
 
 
 

Zápis č. 7/2016 ze zasedání osadního výboru  
pro městskou část Hylváty a Dukla, konaného dne 15. 11. 2016 

 
Přítomni: Mgr. Pavel Svatoš, Oldřich Kašpar, Mgr. Petr Lipenský,  
                 Iveta Pospíšilová-Strnadová, Jiřina Kulhavá, 
Omluven: -------- 
Nepřítomen: ------- 
Hosté: -------- 
 
Program: 

1. Informace o plnění úkolů 

2. Příprava podnětů a připomínek z lokalit Hylváty a Dukla k jednání na městském 
úřadu 

3. Různé 

 Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1, písm. a) zákona             
o obcích: 

K  15. 11. 2016 – nepředložen žádný podnět. 

Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: 

 Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni 
 k trvalému pobytu v části města, orgánům města: 
 
 
Ad 1)  

 Dokončen chodník a přístupová cesta před kaplí sv. Anny. Bude dokončeno i 
její nasvícení, dokončí se instalace barokního kříže. 
 
V zimních měsících bude kolem kaple provedeno kácení nevhodných stromů, budou 
provedeny drobné terénní úpravy v jejím okolí. 
 

 Veřejné osvětlení k hylvátskému hřbitovu: Instalované veřejné osvětlení je 
v provozu. 

 Obyvatelům domu č.p. 148, v ul. Švermova, nebyla prodloužena nájemní 
smlouva. V roce 2017 bude dům rekonstruován a byty budou určeny pro 
potřeby města. Byty nebudou přednostně určeny pro sociálně znevýhodněné 
občany. 
(V domě přebývá pouze osoba, zajišťující drobnou správu budovy.) 
 
 

Ad.2) 

 Osadní výbor sestavil plán investičních priorit v lokalitách pro rok 2017 a jeho 
spoluúčast  při jejich financování společně s Městem Ústí nad Orlicí: 
 
1) Rekonstrukce parku v Hylvátech:  
     Finanční podíl OV 30%, podíl Města 70%.  



     Rekonstrukce bude probíhat v několika etapách. 
     I. etapa: prořez stromů, instalovace veřejného osvětlení a laviček, úprava cest a  
                    osazení   obrubníků. 
 
2) Obnova herních prvků v lokalitách na sídlišti v Hylvátech: 
     Finanční spoluúčast na obnovu herních prvků ve výši 200 000,- Kč v roce 2017. 
 
3) Realizace chodníku „U Třech mostů“:  
Finanční spoluúčast OV bude odvislá od případného zařazení akce do investičních 
záměrů Města pro rok 2017 
Chodník bude v případě souladu obou aktérů realizován v roce 2017. 
 
4) Spolupodíl na opravě chodníku u dětského pískoviště a houpačky 
    V rámci případné rekonstrukce stávajícího povrchu – dlaždice 25x25 nahradit 
    zámkovou dlažbou, včetně provedení vyrovnání obrubníků 

 
Ad 3). 

 

 Výzva: 
 

Členové osadního výboru vyzývají spoluobčany lokalit Dukla a Hylváty:  
Pokud mají  jakékoliv připomínky či podněty je možné vhazovat do schránek OV na 
Dukle (schrána je umístěna přímo u desky OV), či v Hylvátech (budova Kampeličky) 
nebo osobně předat či projednat s kterýmkoliv členem osadního výboru. V rámci 
možností a kompetencí OV se budeme uvedenými podněty zabývat. Je třeba zmínit, že 
lze reagovat pouze na adresné a podepsané připomínky či podněty. Na anonymní 
sdělení nebudou řešeny.  
 
Záleží jen na nás, jak se podané příležitosti změnit lokalitu a prostředí, ve kterém 
žijeme, chopíme!!! 
 
Děkujeme za pochopení. 
 
http://ovhylvaty.wz.cz/ 
 

 
Termíny a místa schůzek OV v roce 2017 budou předem zveřejňovány na vývěskách. 

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
Projednán zápis z jednání: 
Přítomni: 5 Pro:  5 Proti: 0 Zdržel: 0 
Příští zasedání se uskuteční v průběhu měsíce  prosince 2016. Termín bude upřesněn. 
 
V Ústí nad Orlicí dne 15. 11. 2016 
 
Zapsal: Mgr. Petr Lipenský                             Schválil: Mgr. Pavel Svatoš – předseda OV 
 
 

 
 

 

http://ovhylvaty.wz.cz/

