
Zápis č. 3/2015 ze zasedání osadního výboru pro část Hylváty a Dukla 
konaného dne 4. 5. 2015 

 
Přítomni : Mgr. Pavel Svatoš, Mgr. Petr Lipenský, Iveta Pospíšilová-Strnadová, Mgr. Edita 
Hanušová, Jiřina Kulhavá, Oldřich Kašpar 
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  4. 5. 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) 

• Wolkerovo údolí  
� odstraněna rozlomená lavička, OV navrhuje umístění nové betonové 

(popřípadě z jiného pevného materiálu), bez zadního opěradla – zkontrolovat, 
zda došlo k vyřešení 

� požadavek na opravu drenáže na cyklostezce (směr od přechodu k rybníčku), 
bude řešeno opravou, uznán reklamační nárok, drenáž upravena – provádět 
kontrolu funkčnosti 

� vyznačeny navrhované opravy kostkové dlažby, oprava provedena 
� u cyklo stezky ve Wolkerově údolí začíná „černá skládka“ na neudržovaných 

pozemcích - zatím nevyřešeno 
 

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

stavebním odpadem - průběžné 
� požadavek na zpevnění hlavních cestiček na hřbitově. Projednat možnosti 

případné realizace 
� výsadba zeleně okolo hřbitova bude realizována do konce roku 2015, v rámci 

náhradní výsadby  
• požadavek na úpravu stání pro kontejnery na tříděný odpad (Dukla, Konzum, atd.), 

město vyhlásilo poptávku po cenových nabídkách na realizaci, OV odsouhlasil 
možnou finanční účast na těchto projektech na základě předložených cenových 
nabídek – jednání probíhá  

• OV obdržel informaci z provedených měření zdravotního stavu stromů (zejména lípa 
před Konzumem), doporučuje zvolit navržené řešení (zdravotní stav stromu je dobrý, 
postačí určitý ozdravný řez) – kontrola, zda došlo k průřezu 

• koryto nad kuželnou vyčištěno, prohrábnuto technikou, chybějící kameny v korytu 
nedoplněny – jedná se o dočasné řešení, oprava bude dokončena po zrušení 
dočasné cesty 

• spadlá lípa – pařez a okolí uklizeno 



• oprava kříže naproti Konzumu je možná – jedná se o majetek o města, není to kulturní 
památka, OV zkusí zajistit možné malíře/restaurátora  

• požadavek na opravu komunikace k osadě u Sojčího potoka, předpokládaná cena 
realizace cca 380.000, město s touto investicí nepočítá, OV se pokusí zjisti možnost 
oprav nejhorších prohlubní pomocí frézinku 

• oprava chodníku naproti pekařství – příprava projektu - nacenění 
• oprava poničeného oplocení v ul. Švermova – pletivo zasahuje do chodníku, hrozí 

možnost úrazu chodců – opravena pouze část oplocení u jednoho domu, druhý bez 
odezvy 

• požadavek na úklid pozemků mezi podjezdem a lávkou (směr od rybárny do 
Wolkerova údolí), případný průsek křoví na pozemcích města + dotaz na možnou 
opravu stezky (nerovnosti) – zatím nevyřešeno 

• požadavek na opravu nátěru zábradlí na mostku směrem od rybárny ke statku  - 
zrealizováno 

• kanálová vpusť u Perly je umístěna výše než okolní komunikace, nedochází tak 
k odtoku vody – zatím neřešeno 

• došlo k poškození silnice a obrubníků  „u Fortu“ průjezdy těžkých nákladních vozidel - 
zatím nevyřešeno 

• začala realizace umístění houpačky na Dukle – OV kontroluje průběh 
• OV předána informace, že neužívaný skelet stavby na pozemcích města (za řekou) 

bude rozebrán do konce roku 2015 
 

• Přehled úkol ů pro rok 2016 
1. požadavek na umístění  veřejného osvětlení „esíčko u Fortu“ – případná 

realizace v roce 2016 – dle plánu Tepvosu 
2. hřbitov - vznesen nový požadavek na umístění osvětlení na hřbitově -  

případná realizace v roce 2016 dle plánu Tepvosu (priorita pro OV) 
 
 
Ad.2) 

• žádost vlastníků bytů v domech č. 443, 444 v ul. Poříční o zřízení dalších parkovacích 
míst – město neplánuje zřizovat další parkovací místa u bytových domů, OV souhlasí 
s tímto stanoviskem 
- žádost o opravu chodníku na pozemku p. p. č. 151/1 – pozemek je ve vlastnictví 

města UO, které je tak vlastníkem i stavby chodníku – požadavek na opravu bude 
předložen odboru rozvoje města 

• OV byl předložen záměr města na redukci počtu pískovišť (zejména těch, která jsou 
ve špatném stavebně technickém stavu a neodpovídají současným předpisům), OV 
bude předložen konkrétní seznam k další diskuzi a připomínkování 

• řešení havarijního stavu budovy bývalé márnice na hylvátském hřbitově – OV 
projedná po vyřešení majetkových vztahů, neboť v současné době je stavba zapsána 
na bývalé technické služby města UO nyní Tepvos 

• černá skládka u trati (na více místech) – cesta „od rybárny k Andělovu 
• otázka vjezdu aut na chodníčky ve Walkerově údolí a cestu směrem ke garážím – 

jedná se o stezku pro chodce a cyklisty – větší kontrola městské policie 
• otázka parkování v protisměru v některých ulicích  - větší kontrola městské policie 
• žádost o provedení kontroly měření rychlosti před školou 

 
 

Ad. 3) 
• vyjádření OV k žádosti k žádosti pana M. o úpravu zeleně na sousedním pozemku 

města, základní úprava zeleně bude provedena, OV doporučuje před případným 
prodejem pozemku informovat a vlastníky sousedních pozemků o záměru prodeje 

• vyjádření OV ke návrhu paní D. o zamezení vjezdu na pozemek ve vlastnictví města 
v ul. Pivovarská osázením plastových patníků, dle informace města jsou všechny 



pozemky navazujících na komunikaci zatížena věcným břemenem pro budoucí řešení 
cyklo stezky, které zakazuje umístění pevných staveb a prvků na těchto pozemcích, 
dále paní D. požaduje umístění koše a sáčků pro pejskaře -  OV doporučuje umístění 
stojanu se sáčky, žádost o umístění zrcadla bude předložena dopravní komisi – 
v případě kladného stanoviska bude zrcadlo umístěno 

 
OV děkuje všem ú častník ům (zejména sboru dobrovolných hasi čů) za pomoc a  
hojnou ú čast p ři akci Ukli ďte město p ři vyčišt ění hylvátského parku 
 
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 nebudou řešeny. Děkujeme za pochopení. 

 
 
Projednán zápis z jednání: 
Přítomni: 6 Pro:  6 Proti: 0 Zdržel: 0  
Příští zasedání se uskuteční v posledním týdnu měsíce června. Termín bude upřesněn. 
 
V Ústí nad Orlicí dne 4. 5. 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. 


