
Zápis č. 1/2015 ze zasedání osadního výboru pro část Hylváty a Dukla 
konaného dne 24. 1. 2015 

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

1. Informace k úvodnímu zasedání 

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 24. 1. 2015 – 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) 
 
Bylo konstatováno, že občané místních částí Hylváty a Dukla neprojevili velký zájem              
o možnost navrhnout nové kandidáty do osadního výboru místních částí (na prvním 
volebním zasedání účast 3 občanů, na druhém účast 15 občanů). Přesto se podařilo zvolit 6 
členů osadního výboru, které potvrdilo zastupitelstvo města. 
 

 
Předseda osadního výboru stručně seznámil nové členy OV s jednacím řádem osadního 
výboru Dukla a Hylváty, s činností a možnostmi výboru, fungováním rozpočtu a možnosti 
jeho čerpání. 
Ad.2)  
 



25. 1. 2015 proběhlo pravidelné setkání předsedů OV s představiteli Města, na kterém došlo  
k předložení získaných podnětů za lokalitu Hylváty a Dukla 

• DUKLA 
• Na nové asfaltové cestě – cyklostezce ve směru od křižovatky na Duklu do 

Wolkerova údolí dochází ke stékání vody na cyklo stezku. Otázka provedené 
drenáže. OV žádá o prověření provedené technologie (hlína u kraje cyklostezky je 
řádově o centimetry výše než povrch komunikace), v určitých lokalitách je vysypán 
makadam a je otázkou údržba – sečení v daném prostoru. Nově instalované lampy 
jsou po provedené rekonstrukci kanalizace značně vykloněné ve směru ze svahu 
dolů. 

• Na začátku cyklostezky OV požaduje opravu či odstranění rozbité betonové lavičky  
• OV požaduje informovat správce toku o zanesení mříže, která kryje vpusť pod 

rybníčkem ve Wolkerově údolí ve směru k firmě Rieter. Při velké vodě dochází 
k umělému přepadu a koryto vody ohrožuje soukromý majetek (firma Rieter). 

• Jako vhodné se jeví doplnit městský mobiliář o odpadkový koš umístěný u dvou 
laviček v místě pomníčku ve Wolkerově údolí ve směru do sídliště (naproti 
zahrádkám pod nemocnicí). 

• Požadavek na opravu dlážděné cesty ve Wolkerově údolí ve směru na Duklu (velké 
prohlubně, nerovnosti, chybějící dlažební kostky). Předáno foto. 

• Požadavek na umístění závěsné houpačky u stávajícího pískoviště na Dukle. S OV 
bude konzultován typ houpačky, a umístění do dané lokality, včetně montáže a 
zajištění BOZ pro provoz daného zařízení (dopadová plocha) 

• a další (viz seznam úkolů, který je přílohou zápisu setkání předsedů OV a 
představitelů města) 

• HYLVÁTY 
• Získání posudku o „zdravotním“ stavu 2 kusů lip u Konzumu na Třebovské ulici 

(reakce na loňský pád stromu na vozovku) 
• U kontejnerů na tříděný odpad naproti Konzumu provést zpevněné podloží a terén 

vyrovnat tak, aby poslední dva kontejnery stály rovně a nekácely se na plot firmy 
Metrik. 

• Provést opravu pevného stání pod kontejnery na tříděný odpad v rohu Perly 06 na 
ulici Třebovská. Došlo zde k propadu dlažby a vyvrácení obrubníků. 

• OV požaduje opravu blikajících lamp VO v ulici U Řeky. 
• S pomocí dotčených odborů a případně správců či majitelů řešit neutěšený stav 

kamenného koryta potoka nad kuželnou v Hulvátech, kde došlo k mechanickému 
poničení kamenného koryta (těžbou???) a přehrazení toku tak, že voda vytéká na 
nezpevněnou cestu a vytváří bahnité území. Předána fotodokumentace. 
 
 

Ad. 3) 
 

• Vyjádření OV k opakované žádosti paní JK a pana TH ve věci zlepšení podmínek na 
pozemní komunikaci v ulici Třebovská u čp. 619. OV se nebude v žádném případě 
finančně podílet na případných úpravách, které by byly v budoucnu navrženy a v této 
otázce zastává stejné stanovisko jako RM.  

• Vyjádření OV k požadavku na posun svislého dopravního značení (obec a konec 
obce) k silnici I/14 za účelem omezení rychlosti na 50 km/h v okolí domu čp. 619. OV 
zastává stejné stanovisko jako členové DK a doporučuje ponechání stávajícího 
umístění dopravního značení. 

 
 
 
Pokud mají ob čané uvedených lokalit jakékoliv p řipomínky či podn ěty je možné 
vhazovat do schránek OV na Dukle (stánek bývalé tra fiky), 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 uvedeným i podn ěty zabývat. Je t řeba 
zmínit, že lze reagovat pouze na adresné a podepsan é připomínky či podn ěty. Na 
anonymní sd ělení lze brát z řetel. Děkujeme za pochopení. 

 
 
Projednán zápis z jednání: 
 
Přítomni: 6  Pro:  Proti: 0 Zdržel: 0 
Příští zasedání se uskuteční v posledním týdnu měsíce března. Termín bude upřesněn. 
 
V Ústí nad Orlicí dne 24. 1. 2015 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


