
Zápis č. 5/2017 ze zasedání osadního výboru  
pro m ěstskou část Hylváty a Dukla, konaného dne 13. 12. 2017 

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

1. Informace o pln ění úkol ů, informace o plánovaných investicích  

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

3. Různé 

 

Ad1) 

• Park u kaple sv. Anny 

     Na jaře budou instalovány lavičky, odpadkové koše, pochozí klády (uprostřed parku),     

     a případný herní prvek. 

 

• Bytový d ům č.p. 300 (Dukla) 

Dům bude rekonstruován a vzniknou zde startovací malometrážní byty. Byty budou 
určeny zejména pro zaměstnance ústeckých firem, NEBUDE se jednat o byty pro 
sociálně slabé obyvatele. 

 

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

o obcích: 

K  13. 12. 2017 – nep ředložen žádný podn ět. 

 

• Dopis 

Členové OV byli seznámeni s dopisem předsedy ZO ČZS “Sojčí potok“, ve kterém uvádí 
nabídku realitní kanceláře městu Ústí nad Orlicí na odkup pozemků tak, aby byl zajištěn 
přístup k rekreační zóně ve směru od Dukly k Sojčímu potoku a nedaleké nemovitosti a 
k lesům, patřících do majetku města Ústí nad Orlicí. OV je pro poskytnutí příspěvku od města 
za účelem výkupu zmiňovaných pozemků. 

 

• Parkování v ul. Za Vodou  

OV se seznámil s požadavkem na zvětšení parkovacích ploch v lokalitě sídliště v Hylvátech  
od mlýna ve směru ke Třem mostům, který podal občan žijící v této části města.  Vozidla 
parkují zčásti na trávníku a pokud vyjíždějí, při deštivém počasí znečišťují vozovku. Případné 
rozšíření plochy pro parkování, je odvislé od vlastnictví pozemků a respektovaní předpisů 
Povodí Labe. Dle vyjádření odboru ŽP je stání vozidel na zelené ploše zakázané a je třeba 
řešit prostřednictvím oznamovatele na Městskou policii, která provede další případné kroky 
k nápravě. 



 

 

 

Ad3) 

Přehled plánovaných investic pro rok 2018 

• Oprava výmolu v zatáčce ul. Lanškrounská (za čerp. stanicí u dílen SŠ automobilní 
v Hylvátech) směrem na nadjezd. 

• Oprava parkovací plochy před tělocvičnou ZŠ – položení případného asfaltového 
krytu s vodorovným vyznačením parkovacích míst a umístěním DZ. 

• Oprava chodníků v ul. Třebovská před obchodem KONZUM (obě strany) 

• Spolupodílet se na případném zvelebení a úpravě centrálního prostoru u obchodu a 
střední školy automobilní (přemístění kontejnerů, úprava zeleně a vybudování 
oficiálních parkovacích míst aj.) Vše na základě připravované studie daného prostoru. 

 
 

Členové osadního výboru vyzývají spoluob čany lokalit Dukla a Hylváty: 
Pokud mají  jakékoliv p řipomínky či podn ěty je možné vhazovat do schránek OV na 
Dukle (schrána je umíst ěna přímo u desky OV) , 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 
sdělení nebudou řešeny.  
 
Záleží jen na nás, jak se podané p říležitosti zm ěnit lokalitu a prost ředí, ve kterém 
žijeme, chopíme!!! 

 

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. 

 
http://ovhylvaty.wz.cz/  
 
Projednán zápis z jednání: 
Přítomni: 4 Pro:  4 Proti: 0 Zdržel: 0  
Příští zasedání se uskuteční v průběhu měsíce  února 2018. Termín bude upřesněn. 
 
V Ústí nad Orlicí dne 13. 12.  2017 
 
Zapsal: Mgr. Petr Lipenský                             Schválil: Mgr. Pavel Svatoš – předseda OV 
 

 

 

 

 

 

 



Přehled uskute čněných akcí v roce 2017  
 

• Chodník U T řech most ů 
Byl dokončen, finanční podíl OV byl 210 000,- Kč. 
 

• Most p řes Knapovecký potok  
V ulici Třebovská je opraven. Ulice U Rybníčku byla provizorně opravena. Úplná 
rekonstrukce proběhne až s rekonstrukcí plynového vedení v této lokalitě, která je 
plánovaná na květen roku 2018  
 

• Dům č.p. 148 v ul. Švermova 
Byla zahájena oprava tohoto domu. Nevzniknou zde sociální byty. Bytový dům bude 
obsahovat 6 bytových jednotek různé metrážní plochy. 
 

• Herní prvky na sídlišti v Hylvátech: 
Umístění i počet jednotlivých herních prvků bylo provedeno s ohledem na četné 
instalace inženýrských sítí kolem domů. Údržbu bude provádět TEPVOS, revize 
zajistí MÚ. Finanční spoluúčast OV byla 250 000,- Kč 
 

• Park u kaple sv. Anny:  
Dokončeny mlatové chodníky,  zálivy pro lavičky, osvětlení.. S ohledem na vysoké 
obrubníky byly provedeny terénní úpravy (dosypání zeminy). Lavičky budou umístěny 
na jaře 2018.   Finanční podíl OV činil 70%, podíl Města 30%.  

 
• Rekonstrukce hasi čské zbrojnice SDH Hylváty – byla vypsána soutěž na 

rekonstrukci, vítěz VZ zahájil akci v listopadu 2017. Předpokládaný termín dokončení 
květen 2018. 

 
 

• Úklid areálu bývalého ABV za řekou – pevné materiály byly odklizeny, hromady  
ponechány. 

 
• Márnice – Na místě bude zhotoveno stání pro kontejner. 

 

• Rekonstrukce MŠ Pod Lesem  (sociální zařízení, šatna, ložnice,….) byla započata 
v červenci 2017, předpokládaný konec akce v červnu 2018 
 

• Dokon čen chodník p řed fy. EWE, v ulici T řebovská 
 

• Proběhla výstavba odleh čovací komory z ulice Třebovská k ulici Pivovarská. 
Dokončena byla v květnu 2017. Zároveň byly opraveny povrchy v ulicích po 
výkopech. 
 

 
V Ústí nad Orlicí dne 13. 12.  2017 

 
Zapsal: Mgr. Petr Lipenský                                    Schválil: Mgr. Pavel Svatoš – předseda OV 


