Zápis č. 6/2016 ze zasedání osadního výboru
pro městskou část Hylváty a Dukla, konaného dne 13. 10. 2016
Přítomni: Mgr. Pavel Svatoš, Oldřich Kašpar, Mgr. Petr Lipenský,
Iveta Pospíšilová-Strnadová, Jiřina Kulhavá,
Omluven: Mgr. Edita Hanušová
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 13. 10. 2016 – nepředložen žádný 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:

K 13. 10. 2016 odstoupila z pozice členky OV na základě písemného oznámení Mgr.
Edita Hanušová. Předseda OV převzal její žádost o vystoupení a poděkoval jí za práci
v osadním výboru za místní část Dukla.
Ad 1)
 Dokončeno odvodnění kolem naučné stezky ve Wolkerově údolí
 Výstavba odlehčovací stoky a přepouštěcí stanice v ul. Třebovská (naproti
METRIXu) – termín zahájení výstavby se odsouvá na měsíc listopad, ukončení
až na jaro 2017. Poškozená vozovka na ulici Třebovská bude zatím provizorně
opravena.
Plánovaný postup: od Třebovky směrem k ulici Třebovská.
 Veřejné osvětlení od sídliště Andělov k hylvátskému hřbitovu: umístěno 9 lamp,
3 lampy budou v první etapě umístěny na hylvátském hřbitově, 1 lampa na
parkovišti před hřbitovem.
Ad.2)
 Proběhne rekonstrukce domu č.p. 148, v ul. Švermova, v roce 2017. Byty budou
určeny pro potřeby města, nebudou přednostně určeny pro sociálně
znevýhodněné občany.
 Revize herních prvků v Hylvátech: všechny herní prvky jsou nevhodné
k užívání a budou v listopadu 2016 odstraněny.
Na jaře 2017 bude mobiliář doplněn a obnoven.
OV nepřijímá návrh centrálního hřiště u panelového sídliště. OV navrhuje
stávající herní prvky nahradit dvěma až třemi jinými. (Při výběru a instalaci je
nutné brát zřetel na požadavky bezpečnosti dětí, užití dopadových ploch.)
 Oprava chodníku od křižovatky u kaple sv. Anny směrem k ul. Švermova: 1.
etapa bude provedena k plotu bytového domu č.p.340 (žulové kostky, narovnání
silničních obrubníků,provede ABV). 2. etapa bude realizována pravděpodobně v roce
2017.
Další stavební práce před kaplí: přeloţka vody – nové umístění nadzemního
hydrantu, vybetonování nového podstavce pro rekonstruovaný kříţ, nasvícení kaple.



Oprava mostku z ul. Pivovarská přes řeku Třebovku do ul. Za Vodou bude
realizována pravděpodobně do konce roku 2016.

Ad 3).
 Areál bývalého TEPVOSu v ul. Třebovská: vlastník objektu zamýšlí zde vybudovat
„startovací byty“ pro mladé rodiny. OV ve spolupráci s Městem se bude o další
záměry vlastníka zajímat.
 Na základě upozornění bylo křoví za sběrnými nádobami naproti KONZUMu
prořezáno právě jen za kontejnery. OV dotazuje správce zeleně, proč v tomto
roce nebyla provedena úplná údržba křovin v tomto místě. (Prostor zarůstá a
stává se místem odhazování odpadků )

Pokud mají občané uvedených lokalit jakékoliv připomínky či podněty je možné
vhazovat do schránek OV na Dukle (schrána bude umístěna přímo u desky OV), 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.

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.

Projednán zápis z jednání:
Přítomni: 5 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Příští zasedání se uskuteční v průběhu měsíce listopadu 2016. Termín bude upřesněn.
V Ústí nad Orlicí dne 13. 10. 2016
Zapsal: Mgr. Petr Lipenský

Schválil: Mgr. Pavel Svatoš – předseda OV

Z minulých jednání osadního výboru:










připomínky k údrţbě Wolkerova údolí
 neuklizená (shnilá) tráva byla v srpnu vyhrabána z jiţ vzrostlého porostu
 stále neposekaná místa zejména kolem některých laviček u cyklostezky, (od
rybníku k I/14), kolem kterých se letos ještě vůbec nesekalo.
řešení „opuštěných“ hrobu na hylvátském hřbitově – zákon stanoví přesný postup,
1. krokem vyvěšení výzvy na úřední desce
Častá změnu hladiny vody v řece: jaký je vodoprávní řád u malé vodní elektrárny na
Třebovce?
Upozornění na špatný stav lávky přes Třebovku z ulice Pivovarská do ulice Za Vodou
Ostříhán ţivý plot v ulici Třebovská naproti KONZUMu, ale jen za kontejnery na
tříděný odpad. Ţivý plot jako celek letos ještě nebyl upraven.
Návrh propojit stezkou lokalitu Andělov s ulicí Švermova není moţné s ohledem na
územní plán, který i nadále počítá v této části s případnou dopravní obsluţností,
propojení Andělova s lokalitou Perly 06
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 kříţe 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
 poţadavek na sníţení rychlosti – hlavní silnice směrem od České Třebové od
značky k benzinové pumpě je dopravní značka 70 km, poţadavek na
odstranění pak automaticky s označením vjezdu do obce dojde ke sníţení 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 ze ţulové dlaţby opravované
minulý rok

Nově realizováno od začátku roku 2016 a dosud nevedeno v zápise
 nefungující kanál u kotelny byl vyčištěn – sídliště Hylváty
 odcizený odpadkový koš u pomníčku ve Wolkerově údolí byl instalován
 poškozené lavička tamtéţ byla opravena
 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 zápisechod začátku 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 ţivém plotu podél hylvátského parku, úprava
prostranství, hrazena demontáţ 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 křiţovatce ulic Třebovská a Pivovarská – blíţe 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, montáţ a
umístění na sloup VO.
 umístění DZ zákaz vjezdu vozidel a motocyklů na konci ulice Švermovy,
k nezpevněné cestě směrem ke garáţím „za Perlou“. Původní představa OV byla
umístit tuto značku přímo ke garáţím tak, aby nebylo moţné vyjíţdět 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
neudrţovaných 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 záleţitost, takţe 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 jiţ zrealizováno

Pokud mají občané uvedených lokalit jakékoliv připomínky či podněty je možné
vhazovat do schránek OV na Dukle (schrána bude umístěna přímo u desky OV), 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: 5 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Příští zasedání se uskuteční v průběhu měsíce května 2016. Termín bude upřesněn.
V Ústí nad Orlicí dne 7. 9. 2016

Zapsal: Mgr. Petr Lipenský

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:


moţná oprava chodníku/vjezdu u Konzumu v Hylvátech – nutné jednání s vlastníkem
(Konzum) – vedení Města jednalo, Konzum přislíbil realizovat aţ v roce 2017
u zbourané vrátnice u vjezdu do Perly zůstal sloup na bránu – bude taktéţ
odstraněno? Poţadavek OV na zkulturnění celého místa po zbourání vrátnice, včetně
boční zdi administrativní budovy – začátek roku 2016





Wolkerovo údolí
 poţadavek na opravu drenáţe na cyklostezce (směr od přechodu k rybníčku),
uznán reklamační nárok, drenáţ upravena – provádět kontrolu funkčnosti při
deštích



hřbitov
 kontrola, zda-li nedochází k nelegálnímu zaplnění kontejneru u hřbitova
stavebním odpadem - průběţné



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

Zápis č. 5/2016 ze zasedání osadního výboru pro částHylváty a Dukla konaného
dne 7. 9. 2016
Přítomni: Mgr. Pavel Svatoš, Oldřich Kašpar, Mgr. Petr Lipenský,IvetaPospíšilováStrnadová, Jiřina Kulhavá,
Omluven: Mgr. Edita Hanušová
Nepřítomen: ------Hosté: -------Program:
4. Informace o plnění úkolů
5. Příprava podnětů a připomínek z lokalit Hylváty a Dukla k jednání na městském
úřadu
6. Různé
 Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1, písm. a) zákona
o obcích:
K 7. 9. 2016– nepředložen žádnýpodnět.
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 hylvátskéhoparku architektka dodala
do
30. 6. 2016.Členové OV se se studií seznámili, navrhují projekt realizovat po etapách.
Další připomínky budou moţné aţ po seznámení s návrhem
 V červenci 2016 se uskutečnilo místní šetření lokality Dukla a park v Hylvátech, ve
sloţení J. Preclík, P. Svatoš O. Kašpar, za účelem zjištění současného stavu a
přípravy úprav v této lokalitě v roce 2017



na hřbitově se připravuje instalace vnitřního osvětlení hřbitova (Tepvos podzim 2016)

Ad.2)
 připomínky k údrţbě Wolkerova údolí
 neuklizená (shnilá) tráva byla v srpnu vyhrabána z jiţ vzrostlého porostu
 stále neposekaná místa zejména kolem některých laviček u cyklostezky, (od
rybníku k I/14),kolem kterých se letos ještě vůbec nesekalo.
 řešení „opuštěných“ hrobu na hylvátském hřbitově – zákon stanoví přesný postup,
1. krokem vyvěšení výzvy na úřední desce
 Častá změnu hladiny vody v řece: jaký je vodoprávní řád u malé vodní elektrárny na
Třebovce?
 Upozornění na špatný stav lávky přes Třebovku z ulice Pivovarská do ulice Za Vodou
 Ostříhán ţivý plot v ulici Třebovská naproti KONZUMu, ale jen za kontejnery na
tříděný odpad. Ţivý plot jako celek letos ještě nebyl upraven.
 Návrh propojit stezkou lokalitu Andělov s ulicí Švermova není moţné s ohledem na
územní plán, který i nadále počítá v této části s případnou dopravní obsluţností,
propojení Andělova s lokalitou Perly 06


návrhy plánovaných akci pro rok 2016
 oprava chodníků/cest v zatravněném prostoru u panelových domů č.p. 441,
442, 443, 444 – bude realizovánočervenci/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 kříţe 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
 poţadavek na sníţení rychlosti – hlavní silnice směrem od České Třebové od
značky k benzinové pumpě je dopravní značka 70 km, poţadavek na
odstranění pak automaticky s označením vjezdu do obce dojde ke sníţení 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 ze ţulové dlaţby opravované
minulý rok

Nově realizováno od začátku roku 2016 a dosud nevedeno v zápise
 nefungující kanál u kotelny byl vyčištěn – sídliště Hylváty
 odcizený odpadkový koš u pomníčku ve Wolkerově údolí byl instalován
 poškozené lavička tamtéţ byla opravena
 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 zápisechod začátku 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 ţivém plotu podél hylvátského parku, úprava
prostranství, hrazena demontáţ 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 křiţovatce ulic Třebovská a Pivovarská – blíţe 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, montáţ a
umístění na sloup VO.
 umístění DZ zákaz vjezdu vozidel a motocyklů na konci ulice Švermovy,
k nezpevněné cestě směrem ke garáţím „za Perlou“. Původní představa OV byla
umístit tuto značku přímo ke garáţím tak, aby nebylo moţné vyjíţdět 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
neudrţovaných 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 záleţitost, takţe 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 obchodemjiţzrealizováno

Pokud mají občané uvedených lokalit jakékoliv připomínky či podněty je možné
vhazovat do schránek OV na Dukle (schrána bude umístěna přímo u desky OV), 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: 5 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Příští zasedání se uskuteční v průběhu měsíce května 2016. Termín bude upřesněn.
V Ústí nad Orlicí dne 7.9.2016

Zapsal: Mgr. Petr Lipenský

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:


moţná oprava chodníku/vjezdu u Konzumu v Hylvátech – nutné jednání s vlastníkem
(Konzum) – vedení Města jednalo, Konzum přislíbil realizovat aţ v roce 2017
u zbourané vrátnice u vjezdu do Perly zůstal sloup na bránu – bude taktéţ
odstraněno? Poţadavek OV na zkulturnění celého místa po zbourání vrátnice, včetně
boční zdi administrativní budovy – začátek roku 2016





Wolkerovo údolí
 poţadavek na opravu drenáţe na cyklostezce (směr od přechodu k rybníčku),
uznán reklamační nárok, drenáţ upravena – provádět kontrolu funkčnosti při
deštích



hřbitov
 kontrola, zda-li nedochází k nelegálnímu zaplnění kontejneru u hřbitova
stavebním odpadem - průběţné



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

