
Zápis č. 7/2016 ze zasedání osadního výboru  
pro m ěstskou 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 pln ění úkol ů 

2. Příprava podn ětů a připomínek z lokalit Hylváty a Dukla k jednání na m ěstském 
úřadu 

3. Různé 
• Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1, písm. a) zákona             

o obcích: 

K  15. 11. 2016 – nep ředložen žádný podn ět. 

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)  

• Dokon čen chodník a p řístupová cesta p řed kaplí sv. Anny. Bude dokon čeno i 
její nasvícení, dokon čí se instalace barokního k říže. 
 
V zimních měsících bude kolem kaple provedeno kácení nevhodných stromů, budou 
provedeny drobné terénní úpravy v jejím okolí. 
 

• Veřejné osv ětlení k hylvátskému h řbitovu: Instalované ve řejné osv ětlení je 
v provozu. 

• Obyvatel ům domu č.p. 148, v ul. Švermova, nebyla prodloužena nájemní  
smlouva. V roce 2017 bude d ům rekonstruován a byty budou ur čeny pro 
pot řeby m ěsta. Byty nebudou p řednostn ě určeny pro sociáln ě znevýhodn ěné 
občany.  
(V domě přebývá pouze osoba, zajišťující drobnou správu budovy.) 
 
 

Ad.2) 
• Osadní výbor sestavil plán investi čních priorit v lokalitách pro rok 2017 a jeho 

spoluú čast  p ři jejich financování spole čně 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 prvk ů v lokalitách na sídlišti v Hylvátech: 
     Finanční spoluúčast na obnovu herních prvků ve výši 200 000,- Kč v roce 2017. 
 



3) Realizace chodníku „U T řech most ů“:  
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 oprav ě chodníku u d ětského pískovišt ě a houpa čky  
    V rámci případné rekonstrukce stávajícího povrchu – dlaždice 25x25 nahradit 
    zámkovou dlažbou, včetně provedení vyrovnání obrubníků 

 
Ad 3). 

 
• Výzva: 

 
Členové osadního výboru vyzývají spoluob čany lokalit Dukla a Hylváty:  
Pokud mají  jakékoliv p řipomínky či podn ěty je možné vhazovat do schránek OV na 
Dukle (schrána je umíst ěna přímo u desky OV) , či v Hylvátech (budova Kampeli čky)  
nebo osobn ě předat či projednat s kterýmkoliv členem osadního výboru. V rámci 
možností a kompetencí OV se budeme uvedenými podn ěty zabývat. Je t řeba zmínit, že 
lze reagovat pouze na adresné a podepsané p řipomínky či podn ěty. Na anonymní 
sdělení nebudou řešeny.  
 
Záleží jen na nás, jak se podané p říležitosti zm ěnit lokalitu a prost ředí, 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 ochran ě 
osobních údaj ů a o změně některých zákon ů, ve znění pozd ějších p ředpis ů. 

 
 
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 
 
 

 
 

 


