Zápis č. 5/2015 ze zasedání osadního výboru pro část Hylváty a Dukla
konaného dne 15. 9. 2015
Přítomni: Mgr. Pavel Svatoš, Iveta Pospíšilová-Strnadová, Jiřina Kulhavá, Oldřich Kašpar,
Mgr. Edita Hanušová, Mgr. Petr Lipenský
Omluven: -----Nepřítomen: -----Hosté: -----Program:
1. Informace o plnění úkolů
2. Příprava podnětů a připomínek z lokalit Hylváty a Dukla k jednání na městském
úřadu
3. Různé
• Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1, písm. a) zákona
o obcích:
K 15. 9. 2015 – nepředložen podnět.
•

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)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oprava kříže naproti Konzumu probíhá – bylo zjištěno, že původní kříž je ve velmi
špatném stavu, předložena cenová nabídka na výrobu nového (včetně zachování
původních prvků), obraz Ježíše Krista obnoven, před převzetím bude provedena
kontrola nového kříže (vzhled, provedení)
oprava poničeného oplocení v ul. Švermova – pletivo opraveno pouze u jednoho
domu, u druhého stále zasahuje do chodníku (možnost odstranění?), dotaz k nové
stavbě (kůlny) u č.p. 148 a k dalším úpravám u téhož domu
ulice Švermova – možnost umístění značky bytová zóna či omezení rychlosti na 30
km
lavičky, které byly u skříňky OV na Dukle umístěny na jiné místo, stávající řešení je
konečné
možnost vybudování příchodu/cestičky ke kapli, bude řešeno po připomínkování
památkářů, nutnost předložit návrhy nové situace spolu s plánovanou rekonstrukcí
sousoší
proběhl převod pozemku tvořící park u školy v Hylvátech, provedena základní úprava
zeleně, další záměr bude připraven a projednán
umístění značky omezení rychlosti 30 km v ulici Pivovarská (značka z jedné strany
chyběla)
umístění zrcadla v ul. Pivovarská bude projednáno v dopravní komisi
cesta u rybárny – podle tratě – značka zákaz vjezdu (všech vozidel) pouze z jedné
strany – požadavek na umístění z obou stran a zaměnit za značku zákaz vjezdu všech
motorových vozidel
proběhlo jednání ohledně pískovišť – dojde k rušení pouze jednoho pískoviště, postup
projednán s obyvateli domů v daných lokalitách
požadavek na zakoupení a umístění nové schránky na podněty na Dukle, nejlépe u
skřínky OV
na náklady OV byl proveden úklid zahradního odpadu, který byl umístěn pod
kamenným mostem (směr ul. Pod lesem), tento odpad patří do sběrného dvora, na

tomto místě může ohrozit bezpečnost zejména při povodních. Žádáme občany
z této lokality, aby již do budoucna tento způsob likvidace svého biologického
odpadu nepraktikovali tímto způsobem. Stojí to peníze, které jsou nás všech.
Pokud bude i nadále ukládán odpad na tato místa, bude OV požadovat umístění
fotopasti a při zjištění osob, které tyto černé skladky zakládají bude
postupováno dle právního řádu.

Ad.2)
• dle požadavku bytů v domech č. 443, 444 v ul. Poříční na písemnou odpověď znovu
zveřejněme v zápisu následující stanovisko OV:
- osadní výbor se ztotožňuje s názorem města nerozšiřovat parkovací plochy na
úkor zeleně
- 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 – zařazeno do plánu investičních akcí na rok
2016
Ad. 3)
• vyjádření OV k žádosti k k vybudování sjezdu/parkovacího místa p. Z. N. na pozemku
města
- OV doporučuje zajistit vyjádření dopravní komise, stavebního úřadu, MPO a
Policie ČR a na základě jejich vyjádření podniknout další kroky (tj. legalizace
nebo odstranění stavby). OV se pouze podivuje nad stavem věci, která proběhla
bez potřebných povolení pro realizaci vlastního záměru.
Pokud mají občané uvedených lokalit jakékoliv připomínky či podněty je možné
vhazovat do schránek OV na Dukle (stánek bývalé trafiky), či v Hylvátech (budova
Kampeličky) nebo osobně předat či projednat s kterýmkoliv členem osadního výboru.
V rámci možností a kompetencí OV se budeme uvedenými podněty zabývat. Je třeba
zmínit, že lze reagovat pouze na adresné a podepsané připomínky či podněty. Na
anonymní sdělení nebudou řešeny. Děkujeme za pochopení.

Projednán zápis z jednání:
Přítomni: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Příští zasedání se uskuteční v průběhu měsíce října. Termín bude upřesněn.
V Ústí nad Orlicí dne 15. 9. 2015
Zapsala: Mgr. Edita Hanušová

Schválil: Mgr. Pavel Svatoš – předseda OV

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Splněné a průběžně kontrolované úkoly:
•

Wolkerovo údolí
 požadavek na opravu drenáže na cyklostezce (směr od přechodu k rybníčku),
uznán reklamační nárok, drenáž upravena – provádět kontrolu funkčnosti při
deštích
 u cyklo stezky ve Wolkerově údolí začíná „černá skládka“ na neudržovaných
pozemcích - zatím nevyřešeno. Jedná se o pozemky na hranici oplocení firmy
Rieter a zelená plocha k cyklostezce.

•

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

•

dokončeno stání pro kontejnery na tříděný odpad Konzum, příspěvek firmy Ekola na
každé takto upravené stáni ve výši 10.000 Kč

•

oprava chodníku naproti pekařství – příprava projektu – nacenění, zatím trvá

•

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 – zůstává

•

kanálová vpusť u Perly je umístěna výše než okolní komunikace, nedochází tak k odtoku
vody – bude komplexně řešeno po prázdninách včetně části vozovky (odstranění velké
louže před obrubníky).

•

realizace umístění houpačky na Dukle – zrealizováno, lavička umístěna – kontrolu
provede E. Hanušová

•

ORM sdělena připomínka na umístění 3 kontejnerů mimo sběrné místo na Dukle.
Požadavek na ucelení a navrácení těchto kontejnerů na místo – dosud neprovedeno

•

OV předána informace, že neužívaný skelet stavby na pozemcích města (za řekou)
bude rozebrán do konce roku 2015

•

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 – zatím stále trvá, o prošetření vlastnictví
budovy byl požádán ÚZSVM, do vyjasnění vlastnických vztahů nelze zahájit další kroky

•

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 – vznesen požadavek

•

otázka parkování v protisměru v některých ulicích - větší kontrola městské policie –
vznesen požadavek

•

žádost o provedení kontroly měření rychlosti před školou – proběhlo v měsíci červnu.

•

Přehled úkolů 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)

