Zápis č. 1/2018 ze zasedání osadního výboru
pro městskou část Hylváty a Dukla, konaného dne 17. 4. 2018
Přítomni: Mgr. Pavel Svatoš, Oldřich Kašpar, Mgr. Petr Lipenský, Jiřina Kulhavá,
Iveta Pospíšilová-Strnadová
Omluven: ---------Nepřítomni: Hosté: -------Program:
1. Informace o plnění úkolů, informace o plánovaných akcích v lokalitách Hylváty a
Dukla
2. Příprava podnětů a připomínek z lokalit Hylváty a Dukla k jednání na městském
úřadu.
3. Různé
Ad 1)
•

Park u kaple sv. Anny
TEPVOS nainstaluje odpadkové koše (duben), v květnu budou instalovány lavičky
(HELP), dřevěné prvky (pochozí klády- 2 ks) budou umístěny v oválu uprostřed
parku.
Tímto bude mobiliář pro park hotov. Bude probíhat běžná údržba: hrabání listí a
dosetí trávníku, sekání trávy, prořez stromů, dosadba dřevin …..
Před kaplí sv. Anny bude umístěna lavička.
Za parkem budou na zelené louce instalovány nové bezpečné fotbalové branky.

•

Autobusové zastávky
V ulici Třebovská, v úseku od světelné křižovatky I/14 až ke Třem mostům, budou
vyčištěné, omyté a natřené autobusové zastávky.

•

Oprava hasičské zbrojnice SDH Hylváty
Oprava probíhá dle harmonogramu a bude dokončena včas dle smlouvy.

•

Okolí základní školy Třebovská 146
Vedení školy jedná o vybudování zpevněné parkovací plochy před tělocvičnou ZŠ. Na
asfaltové ploše budou vyznačena parkovací místa, která budou opatřena vhodnými
zábranami tak, aby řidiči svými vozy nenajížděli do fasády tělocvičny.
Část ulice Třebovská před ZŠ bude opravena tak, aby dešťová voda odtékala a
nevznikaly zde kaluže. (Připomínka občanů na nevhodný stav komunikace byla
adresována TEPVOSu). Realizace vyfrézování tohoto úseku komunikace bude
pravděpodobně realizována až v příštím roce, vše je odvislé od čerpání finančních
prostředků na kapitole Oprava a údržba komunikací v roce 2018.

•

Sídliště Hylváty

Pro oblast hylvátského sídliště vznikla studie parkování (dopravy v klidu) a veřejné
zeleně. Je to podklad pro projekt v případě vypsání vhodného dotačního titulu na
regeneraci celého sídliště.
•

Wolkerovo údolí – altány, lavičky
Všechny lavičky v lokalitě budou očištěny, omyty, opraveny a natřeny. U altánu bude
provedena základní oprava a údržba. O jejich „osudu“ bude rozhodnuto až v příštím
roce. V úvahu přichází redukce počtu altánů, či případné přemístění do vhodnejší
lokality Wolkerova údolí.

•

Oprava komunikací
a) Zahrádkářská osada „Pod Duklou“
Bude provedena kompletní oprava komunikace v této oblasti.
b) Ulice U rybníčku – oprava provizorním krytem je průběžně doplňována, čeká se
na kopletní rekonstrukci plynového řadu, která má být realizována na podzim
tohoto roku. Nový asfaltový kryt v celé délce rekonstrukce bude položen
pravděpodobně až v jarních měsících roku 2019.
c) Ulice Švermova – oprava míst po prasklých přípojkách budou z důvodů sesedání
asfaltu znova opraveny (5 míst). V této ulici již byla zahájena rekonstrukce domu
č.p. 148, která byla následně zastavena z důvodu závažných statických problémů
vzniklých bouracími a demoličními pracemi. Projektant byl vyzván k dopracování
a navržení nových řešení pro statické zajištění stropů. Z uvedených důvodů se
realizace objektu časově posouvá.

Ad 2)
• Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust. § 121 odst.1, písm. a) zákona
o obcích:
K 17. 4. 2018 – nepředložen žádný podnět.
•

Dopis obyvatelky bytového domu č.p. 321 na Dukle
Požadavky:
-

vyčištění laviček ve Wolkerově údolí: hotovo

-

prořezání větví smrků na konci cyklostezky u garáží na Dukle: provedeno

-

oprava parkoviště u domu (vznikají zde kaluže) – místo bude opraveno tak, aby
se zde kaluže netvořily. Bude provedeno

.
Ad 3) Různé:
A.
Členové osadního výboru důrazně trvají na snížení rychlosti (50 km/h!) na silnici I/14 při
vjezdu do města, v blízkosti čerpací stanice Benzina pod Duklou, od České Třebové.
Ačkoliv se při dopravní nehodě tří vozidel dne 21. března t.r. nikdo nezranil, škody na
vozidlech a dopravním značení dosáhly 200 000,- Kč. Přestože je místo křižovatky silnice
I/14 a místní komunikace na Duklu po provedených opravách bezpečnější, hustota dopravy,
nezodpovědnost a nepozornost řidičů může způsobit tragickou událost. Z pohledu PČR ke

zvýšení bezpečnosti by bylo vhodné vybudovat zde okružní křižovatky. (Zdroj: por. L.
Vilímková, mluvčí PČR)
Členové OV opět tedy žádají, aby byla odstraněna dopravní značka rychlost
umožňující nejvyšší rychlost 70 km/h. (Chybí logický argument, proč cca 200 m po vjezdu
do města je dovolena nejvyšší rychlost 70 km/h, když se zde nachází přechod pro chodce,
po kterém přecházejí zejména obyvatelé hustě obydlených lokalit Hylváty a Dukla, studenti
SŠ automobilní a ostatní obyvatelé města. (Pozn.: Nebyla snad bezpečnost přecházení
v tomto místě jedním z bodů před komunálními volbami politických stran a uskupení????)
B.
Spojovací kamenitá cesta mezi ulicemi Nerudova a Švermova (u koridoru) je vlivem jízd
vozidel údržby, KUKA vozů, postupně poškozována. Příčnou jsou větve stromů ze
zanedbané zahrady, které prorůstají skrz plot do cesty a vozidla se jim vyhýbají. Krajnice
cesty se tak propadá. Požadavek: odstranění větví (stromů) vlastníkem pozemku.

Členové osadního výboru vyzývají spoluobčany lokalit Dukla a Hylváty:
Pokud mají jakékoliv připomínky či podněty je možné vhazovat do schránek OV na
Dukle (schrána je 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.
Záleží jen na nás, jak se podané příležitosti změnit lokalitu a prostředí, ve kterém
žijeme, chopíme!!!

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.
http://ovhylvaty.wz.cz/
Projednán zápis z jednání:
Přítomni: 5 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel: 0
Příští zasedání se uskuteční v průběhu měsíce května 2018. Termín bude upřesněn.
V Ústí nad Orlicí dne 17. 4. 2018
Zapsal: Mgr. Petr Lipenský

Schválil: Mgr. Pavel Svatoš – předseda OV

