
Zápis č. 4/2017 ze zasedání osadního výboru  
pro m ěstskou část Hylváty a Dukla, konaného dne 17. 10. 2017 

 
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, informace o plánovaných investicích  

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

3. Různé 
 
Ad 1) 
 

• Chodník U T řech most ů 
Je dokončen a zkolaudován (září 2017), finanční podíl OV na této investiční akci 
Města je 210 000,- Kč. 
 

• Most přes Knapovecký potok  
V ulici Třebovská je opraven. Ulice U Rybníčku byla provizorně opravena asfaltovým 
frézinkem. Úplná rekonstrukce této ulice proběhne až po rozsáhlé rekonstrukci 
plynového vedení v této lokalitě, která je plynárenskou společností plánovaná na jarní 
měsíce roku 2018. Po té proběhne finální úprava povrchu v celé šíři a délce ulice U 
rybníčku včetně zasažených částí ulic Třebovská a Za Drahou (překopy a výkopy). 
 

• Herní prvky na sídlišti v Hylvátech: 
Umístění i počet jednotlivých herních prvků v daných lokalitách sídlištních domů bylo 
provedeno s ohledem na četné instalace inženýrských sítí kolem domů. Údržbu bude 
provádět  firma TEPVOS, revize zajistí MÚ. Finanční spoluúčast OV při této celé 
investiční akci Města byla 250 000,- Kč. 
 

• Park u kaple sv. Anny:  
Dokončeno k říjnu 2017: mlatové chodníky,  centrální záliv pro následné umístění 
dřevěných prvků na sezení, osvětlení. Práce provedla firma PSK Choceň. S ohledem 
na výškové poměry mlatových chodníků budou provedeny terénní úpravy (dosypání 
zeminy). Lavičky, odpadkové koše a dřevěné prvky na sezení a případné pocházení 
včetně vhodného herního prvku (lanovka) budou umístěny na jaře 2018.  
Současně s terénními úpravami v parku proběhly úpravy v zadní části pozemku za 
kaplí, kde došlo k úpravě zeminy včetně odfrézování obnažených pařezů. Na tuto 
první fázi revitalizace parku v Hylvátech OV také přispěl ze svého rozpočtu pro rok 
2017.  
 

• Parkování vozidel v lokalitě bývalé kotelny u sídliště (ul. Třebovská): 
Podnětem paní H. B., která informovala OV o problematice parkujících vozidel v této 
lokalitě a znemožňující tak vjezd do ulic ke svým domovům, (ul.  Za Vodou, Sadová, 
Na Stráni, a k několika garážím činžovních domů)  se  OV opakovaně již nebude 
zabývat. Problémem se již zabýval MÚ a odbor dopravy. V případě kolizních situací 
v uvedené lokalitě je třeba volat zástupce Městské policie, která bude vzniklou kolizní 
situaci řešit. 
 



Ad 2) 
• Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1, písm. a) zákona             

o obcích: 

K  17. 10. 2017 – nep ředložen žádný podn ět. 

Ad 3) 

• VÝZVA a UPOZORNĚNÍ! 

S ohledem na OPAKOVANÉ VYTVO ŘENÍ „ černé skládky“ na stanovišti pro 
kontejner velkoobjemového odpadu na Dukle p řed plánovaným svozem (naposledy 
10.10. t.r.), osadní výbor D ŮRAZNĚ VYZÝVÁ obyvatele lokality Dukla, aby respektovali 
vyhlášené termíny svozu odpadu.   

Bude-li se i nadále tento problém vyskytovat, p řípadem vytvá ření černé skládky 
se bude zabývat m ěstská policie!!!  

 
 

• Oprava domu v ul. Švermova 
Proběhlo výběrové řízení na opravu domu č.p. 148 v ul. Švermova, kterou provede 
firma Stavorecykla, která skončila na druhém místě ve VŘ. Vítězná firma od 
soutěžené zakázky odstoupila. Oprava by měla být zahájena v listopadu 2017. 
Vznikne zde 6 bytových jednotek pro potřeby MÚ. (Nevzniknou zde sociální byty !!!). 
 

• Rekonstrukce hasi čské zbrojnice v Hylvátech  
            Vlastní vyklízení hasičárny zajistili dobrovolní hasiči v měsíci říjnu. Od listopadu by se 
           měla spustit vlastní rekonstrukce, kterou bude provádět vítěz VŘ firma Isotep Ústí nad  
           Orlicí. Hotovo by mělo být v první polovině roku 2018. 

 
 
 

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. 

 
http://ovhylvaty.wz.cz/  
 
Projednán zápis z jednání: 
Přítomni: 5 Pro:  5 Proti: 0 Zdržel: 0  
Příští zasedání se uskuteční v průběhu měsíce  prosinec 2017. Termín bude upřesněn. 
 
V Ústí nad Orlicí dne 17. 10. 2017 
 
 
 
 
Zapsal: Mgr. Petr Lipenský                             Schválil: Mgr. Pavel Svatoš – předseda OV 

 
 


