
Zápis č. 4/2014 ze zasedání osadního výboru pro část Hylváty a Dukla 
konaného dne 6. 11. 2014 

 
Přítomni : Oldřich Kašpar, Mgr. Dana Krátká, Mgr. Pavel Svatoš, Mgr. Edita Hanušová, Alan 
Vaňous, Marie Milerová, 
 
Omluven:    
 
Nepřítomen :  
 
Hosté :  
 
Program:  
 

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

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

o obcích: 

K 6. 11. 2014 – nep ředložen 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) 
 

• došlo k umístění značky zákazu průjezdu autobusů u vjezdu do Hylvát (prázdné 
autobusy by měly využívat nadjezd) 

• došlo k umístění zrcadla  (výjezd z ul. Nerudova) 
• dokončení ostrůvku na křižovatce Dukelská-moravská 
• došlo k umístění značek k parkovací ploše u tělocvičny školy 
• došlo k nastříkání čar u basketbalových košů na hřišti u kuželny Pod Lesem 
• plánováno umístění 2 venkovních posilovacích strojů u dětského hřiště Pod Lesem 
• provedena výsadba 2 stromů u budovy školy 
• umístěno další pružinové houpadlo – dětské pískoviště Dukla 
• požadavek na úpravu zeleně u značky zákaz vjezdu u č.p. 50 Hylváty 
• požadavek na odvoz betonových sloupků v ul. Potoční – stále nezrealizováno, 

přestože bylo již několikrát na setkání připomínkováno přímo panu Hovádkovi 
vedoucímu divize Tepvosu. 

• požadavek na opravu silnice u zahrádkářské kolonie Sojčí potok předložen odboru 
rozvoje města – převedeno na rok 2015 
 
 

• další plánované úkoly/opravy  
o probíhá jednání s firmou A.B.V o nové výsadbě/úpravě u hřbitova, zajišťuje 

odbor ŽP, doufejme v nějaký posun v roce 2015 
o skládka/zbytky stavby Za Vodou – urovnat pozemek, odstranit přístřešek, 

k odstranění dojde v roce 2015 – dohodnuto s vedoucím MPO p. Šťovíčkem 



o provedení úpravy plochy sběrného místa (u kontejnerů na tříděný odpad) na 
Dukle, zajištění posunu kontejnerů – několikrát předkládáno na setkání 
předsedů OV, pověřen odbor ŽP – zatím stále bez výsledku. 
 

 
Ad.2) 

• nebyly předloženy žádné podněty 
 
 
Pokud mají ob čané uvedených lokalit jakékoliv p řipomínky či podn ěty je možné 
vhazovat do schránek OV na Dukle, 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 sd ělení 
lze brát z řetel. Děkujeme za pochopení. 

 
Děkujeme za zrealizované požadavky a p řipomínky a v ěříme, že i ty další budou 
postupn ě v dohledné dob ě realizovány a vy řešeny!!! 
 
 
Projednán zápis z jednání: 
 
Přítomni: 6  Pro:  Proti: 0 Zdržel: 0 
Příští zasedání: 9. 12. 2014, 18.00, budova ZŠ. Na tento termín svolává výbor OV setkání 
s občany uvedených lokalit, na kterém proběhne zhodnocení práce za minulé období a 
proběhne volba nových členů OV pro následující volební období. Zájemci o práci v osadním 
výboru mohou kontaktovat předsedu OV na telefonu 736601052. 
 
V Ústí nad Orlicí dne 6. 11. 2014 
 
 
Zapsala : Mgr. Edita Hanušová                                          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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka 
 
Dne 27. 11. 2014 se v budov ě Základní školy Hylváty bude 
konat setkání s ob čany Dukly a Hylvát, na kterém prob ěhne 
volba nových členů osadního výboru pro výše uvedenou 
městskou část na následující volební období. Zájemci          
o práci v osadním výboru kontaktují stávajícího p ředsedu 
na tel. čísle 736 601 052. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi 
     
    výbor m ěstské části Dukla a Hylváty 


