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Město Ústí nad Orlicí 

 
Osadní výbor 

Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
pro městskou část Hylváty - Dukla 

 

ZÁPIS  
z 3. zasedání konaného dne 16. 9. 2020 

 
počet listů: 4 

 počet příloh/listů příloh: 1/1  
 

Přítomni: 
Mgr. Petr Lipenský, Ludmila Gorunová,  Oldřich Kašpar, Mgr. Lenka 
Podzimková 

Omluveni: Mgr. Lenka Tomiková, Mgr. David Jirout, Bc. Radek Mačát 

Hosté: 
Petr Hájek, starosta města 
Tomáš Teplý, člen městského zastupitelstva 

Zapisovatelka: Mgr. Lenka Podzimková 

Místo a čas jednání: Měšťanský pivovar, č.p. 1, Hylváty, 18:30 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Žádost o vyjádření 
3. Podněty obyvatel 
4. Různé 
5. Závěr 

 

1. Zahájení  

Členové osadního výboru byli přivítáni a seznámeni s programem schůze. Přivítání 

byli i hosté schůze.  

2. Žádost o vyjádření OV 

OV bez výhrad bere na vědomí: Záměr pronájmu  pozemku ve vlastnictví města Ústí n. O.: 

Část p.p.č.415/11 v k. ú. Hylváty. Pronájem bude realizován z důvodu vyrovnání 

majetkoprávních vztahů. 
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3. Podněty obyvatel  

Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust. § 121 odst.1, písm. a) zákona  o obcích: 

k  16.   9. 2020. 

 

OV obdržel připomínku k opakovanému shlukování omladiny v blízkosti pily v Hylvátech, kde 

dochází k narušování veřejného pořádku. OV žádá o častější kontrolu strážníků MP této 

lokality, zejména v odpoledních a podvečerních hodinách. 

 

Další problémová místa jsou altány ve Wolkerově údolí. Také zde je nutná častější kontrola 

strážníků MP, zejména v podvečerních hodinách. 

 

4. Různé  

 Přechod pro chodce na silnici I/14 

- Instalace informativního radarového zařízení k měření rychlosti při vjezdu od České   
Třebové do města. OV se seznámil s vyjádřením DI Policie ČR a stanoviskem Kr.Ú 
Pardubického kraje o umístění zařízení na pozemku 1054/8 v k.ú. Hylváty. Zařízení by 
mohlo být instalováno v souběhu akcí TEPVOSu, kterými jsou výměna  (modernizace) 
světelné signalizace na křižovatkách a rekonstrukce veřejného osvětlení na průtahu 
městem. Dle sdělení vedoucího odboru dopravy je vše na samotném začátku. 

 

Další požadavky OV: 

- Instalace výstražné dopravní značky „Přechod pro chodce“ (A11) v obou směrech      

   doplněnou o reflexivní prvek. 

 

- Zlepšit viditelnost dopravní značky „Přechod pro chodce“ (IP6) při výjezdu z města směr  

Česká Třebová. Návrhy řešení: Odstranění dřevin, upravit umístění  značky „Směrová 
návěst Svitavy“ 

 

 Nové herní prvky na hřišti pod kuželnou 

Projekt byl postoupen Povodí Labe a.s. k posouzení. Doposud město nebylo 
informován o výsledku, zda s umístěním prvků Povodí Labe souhlasí a akceptuje již 
jednou upravený projekt. 

 

 Úprava veřejného prostranství na Dukle („centrální náměstíčko“) u SŠ automobilní 

           Je vydáno stavební povolení, bude vypsáno výběrové řízení a realizace je plánovaná na       

           jaro 2021. 
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 Osazovací plán Hylvát. OV požaduje účast zástupce osadního výboru při jednání na 

místě, které proběhne koncem září. Záměrem je zlepšení funkčního stavu zeleně 

v Hylvátech (okolí kaple sv. Anny a SDH, hřbitov) a na Dukle (v okolí č.p. 300) . 

 

 Příprava realizace sportovní areálu (běžecká dráha, hřiště) před SDH Hylváty je ve 

fázi příprav, s ohledem na možnosti financování bude realizováno pravděpodobně 

v roce 2021. 

 

 Možnost  zhotovení krytých autobusových zastávek v ul. Třebovská – zatím nebylo 

projednáno s odborem správy majetku. 

 

 Opravy cest v blízkosti hřiště pod kuželnou v Hylvátech: 

Trvá požadavek opravit přístupovou cestu (vlastnictví města) do areálu hřiště pod 

kuželnou a upravit odtok srážkové vody po místní cestě (ve vlastnictví Správy lesů) 

 

 Nové parkoviště v naproti sídlišti v ul. Třebovská: finalizuje se projektová příprava 

pro  stavební povolení (podzim 2020). Plánovaná je realizace v roce 2021.  

 

 Informace starosty členům OV: 

- Na podzim 2020 proběhne veřejné projednání k projektu Revitalizace sídliště     

  Hylváty. 

- Objekt bývalé márnice na hřbitově v Hylvátech: zvažuje se její demolice či    

  rekonstrukce. (Město již je vlastníkem objektu a může tedy zvažovat jeho využití.) 

 

- Areál PERLA 06 – připravuje se výběrové řízení na odstranění ekologické zátěže  

   v areálu a demolice budovy barvírny. (Rekonstrukce hlavní budovy není s ohledem 

na finance Města možné, realizovatelné je jen s vhodným dotačním titulem.) 

 

Případné podněty a náměty pro činnost OV v lokalitách Hylváty a Dukla je možné v 
písemné podobě vhazovat do poštovní schránky umístěné na budově Kampeličky č. p. 221 
(budova vedle ZŠ), nebo do schránky pod vývěskou (Dukla) či předat osobně přímo 
některému z členů osadního výboru. 
www:   ovhylvaty.estranky.cz        
e-mail: osadnivybor.hylvaty@seznam.cz 
 

Hlasování:  

Pro: 4 Mgr. Petr Lipenský, Ludmila Gorunová,  Oldřich Kašpar, Mgr. Lenka 
Podzimková 

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0 - 

Chyběl: 4 Mgr. Lenka Tomiková, Bc. Radek Mačát, Mgr. David Jirout 

 

http://ovhylvaty.wz.cz/
mailto:osadnivybor.hylvaty@seznam.cz
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Termín příštího jednání:  
Listopad 2020, Měšťanský pivovar Hylváty 
 
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina ze dne 16. 9. 2020 
 

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. 
 
 

Zapsala: Mgr. Lenka Podzimková zapisovatelka 16. 9. 2020  

Ověřil: Mgr. Petr Lipenský 
předseda 
osadního výboru 

16. 9. 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


