
Zápis č. 4/2016 ze zasedání osadního výboru pro část Hylváty a Dukla 
konaného dne 22. 6. 2016 

 
Přítomni : Mgr. Pavel Svatoš, Oldřich Kašpar, Mgr. Petr Lipenský, Mgr. Edita Hanušová, 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  22. 6. 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)  

• upravený projekt návrhu uspořádání hylvátského parku má architektka dodat           
do 30. 6. 2016, další připomínky budou možné až po seznámení s návrhem 

• 23. 6. se uskutečnilo místní šetření řešící požadavek na opravu drenáže na 
cyklostezce (směr od přechodu k rybníčku)  

Ad.2) 
• připomínky k údržb ě Wolkerova údolí 

� neuklizení posekané trávy 
� neposekaná místa 

• řešení „opuštěných“ hrobu na hylvátském hřbitově – zákon stanoví přesný postup,      
1. krokem vyvěšení výzvy na úřední desce 

• zjistit postup pro řešení vysoké hladiny na řece v případě přívalových dešťů 
v návaznosti na provoz vodní elektrárny – jaký je vodoprávní řád u tohoto zařízení 

• nefungující kanál u kotelny – sídliště Hylváty  
 

• návrhy plánovaných akci pro rok 2016 
� oprava chodníků/cest v zatravněném prostoru u panelových domů č.p. 441, 

442, 443, 444 – bude realizováno červenci/srpnu 2016 
� oprava chodníku – úsek před obchodem s potravinami (naproti pekárně) 

směrem ke kapli  - bude realizováno v návaznosti na připravovanou 
rekonstrukci krucifixu u kaple sv. Anny (09-11/2016) 

� příprava akce – osvětlení hřbitova – bude vybudováno osvětlení příjezdové 
komunikace a umístěny 3 svítidla na samotném hřbitově – 3-4 Q roku 2016 

� kaple – zřízení přístupu – cesta s ohraničenými kraji, provedená zpevněným 
mlatem, zároveň plánováno umístění laviček a nasvětlení kaple – realizace 
v návaznosti na připravovanou rekonstrukci kříže před kaplí 

� vybudování chybějícího chodníku U Třech mostů – o záměru vedena diskuze 
s Městem. Nutno připravit záměr a projektovou dokumentaci včetně 
stavebního povolení, pak lze realizovat. Záměr má podporu Města. Rok 2016 
příprava investiční akce – projekt, stavební povolení, rok 2017 realizace 
vlastní akce 



� požadavek na snížení rychlosti – hlavní silnice směrem od České Třebové od 
značky k benzinové pumpě je dopravní značka 70 km, požadavek na 
odstranění pak automaticky s označením vjezdu do obce dojde ke snížení na 
50 km nebo na vrácení doplňkové tabulky, která upravovala rychlost 
v určitých časových úsecích 

� výměna svítidla na ul Třebovská u č.p. 450 – dojde k odstranění svítidla u 
pískoviště  

� vybudování odlehčovací komory v ul. Třebovská (úsek ulice Třebovská – 
odbočka k Metrixu) – předpokládáno určité dopravní omezení a zároveň 
oprava poničené komunikace – realizace 3-4 Q roku 2016 

� Wolkerovo údolí – znovu poškozené cesty z žulové dlažby opravované minulý 
rok  

 
Nově realizováno od za čátku roku 2016 a dosud nevedeno v zápise  

 
• uskutečněna oprava drátěného plotu v ul. Švermova 
• dokončena oprava silnice „u mlýna“ 
• dokončena oprava zdi u objektu Perly 06 

• dokončeno - rozebrání skeletu budovy na pozemcích za řekou a odvoz jeho částí. bývalý 
pozemek ABV 
 
Provedené akce vedené v minulých zápisech od za čátku roku 2016:  

• oprava povrchu cyklostezky – úsek za rybárnou/podchodem k mostku přes řeku 
v návaznosti na přechod přes komunikaci I/14 – bude hrazeno z prostředků OV – 
realizace dokončena  

• navrácení lavičky v lokalitě u Konzumu 
• umístění menšího zrcadla na výjezdu u Pivovaru (výjezd z Pivovarské ulice na 

Třebovskou naproti parku), hrazena instalace zrcadla, příprava pro umístění zrcadla, 
zrcadlo umístěno, provedeno. 

• odstranění starého rezatého zábradlí v živém plotu podél hylvátského parku, úprava 
prostranství, hrazena demontáž zábradlí, odvoz a likvidace 

• úprava prostranství – pravého břehu řeky Třebovky po vyřezání náletových dřevin – 
hrazeno hrabání listí, menší terénní úpravy a odvoz včetně likvidace vyhrabaného 
materiálu 

• výměna zrcadla na křižovatce ulic Třebovská a Pivovarská – blíže k městu. Zde bylo 
malé nevyhovující zrcadlo, které bylo demontováno a u místěno na určené místo 
k parku. Zrcadlo nahrazeno novým větším zrcadlem. Hrazeno zrcadlo, montáž a 
umístění na sloup VO. 

• umístění DZ zákaz vjezdu vozidel a motocyklů na konci ulice Švermovy, 
k nezpevněné cestě směrem ke garážím „za Perlou“. Původní představa OV byla 
umístit tuto značku přímo ke garážím tak, aby nebylo možné vyjíždět podél trati 
k mostku u Rybárny, ale vzhledem k soukromému vlastnictví daného úseku nešlo DZ 
umístit. ORM rozhodlo o umístění této značky do jiné lokality (ulice Švermova) 
k úseku nezpevněné cesty, která je ve vlastnictví Města. 

• oprava „největších“ výtluků na ulici Třebovské, u autobusové zastávky před firmou 
Metrix (kompletní přeasfaltování plánováno po realizaci investičního záměru Tepvosu 
v dané lokalitě). 

• úprava prostranství hylvátského hřbitova, kde po poradě s vedením Města, Tepvosem 
byla provedena první etapa odstranění zanedbaných, rozpadlých a neudržovaných 
hrobů umístěných ve vstupní části hřibitova (odstraněno dle sdělení firmy Tepvos 21 
dětských hrobů a jeden velký trojhrob). Osetí a případně doplnění zeminy bude 
zrealizováno za vhodných klimatických podmínek. Jedná se o finančně náročnější 
záležitost, takže pokračování v dalších případných etapách je odvislé od finančního 
krytí a stanovení priorit OV 

• u obchodu firmy Konzum vyměněn děravý odpadkový koš 



• umístění DZ „přednost zprava“ v lokalitě na Dukle pod obchodem již zrealizováno 
 
 
Pokud mají ob čané uvedených lokalit jakékoliv p řipomínky či podn ěty je možné 
vhazovat do schránek OV na Dukle (schrána bude umís těna 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 kompetenc í OV se budeme uvedenými 
podn ěty zabývat. Je t řeba zmínit, že lze reagovat pouze na adresné a pode psané 
připomínky či podn ěty. Na anonymní sd ělení nebudou řešeny. Děkujeme za 
pochopení. 

 
 
Projednán zápis z jednání: 
Přítomni: 6 Pro:  6 Proti: 0 Zdržel: 0  
Příští zasedání se uskuteční v průběhu měsíce května 2016. Termín bude upřesněn. 
 
V Ústí nad Orlicí dne 22. 6. 2016 
 
Zapsal: Mgr. Edita Hanušová Schválil: Mgr. Pavel Svatoš – předseda OV 

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. 

Splněné a průběžně kontrolované úkoly: 
• možná oprava chodníku/vjezdu u Konzumu v Hylvátech – nutné jednání s vlastníkem 

(Konzum) – vedení Města jednalo, Konzum přislíbil realizovat až v roce 2017 
• u zbourané vrátnice u vjezdu do Perly zůstal sloup na bránu – bude taktéž 

odstraněno? Požadavek OV na zkulturnění celého místa po zbourání vrátnice, včetně 
boční zdi administrativní budovy – začátek roku 2016 

• Wolkerovo údolí  
� požadavek na opravu drenáže na cyklostezce (směr od přechodu k rybníčku),  

uznán reklamační nárok, drenáž upravena – provádět kontrolu funkčnosti při 
deštích 

• hřbitov  
� kontrola, zda-li nedochází k nelegálnímu zaplnění kontejneru u hřbitova 

stavebním odpadem - průběžné 

• ORM sdělena připomínka na umístění 3 kontejnerů mimo sběrné místo na Dukle. 
Požadavek na ucelení a navrácení těchto kontejnerů na místo – dosud neprovedeno – 
záměr ORM a ŽP na celkovou změnu umístění nádob na tříděný odpad v této lokalitě 

• řešení havarijního stavu budovy bývalé márnice na hylvátském hřbitově – OV projedná 
po vyřešení majetkových vztahů, budova bude zapsána na stát –v plánu je 
pravděpodobná demolice objektu  


