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Město Ústí nad Orlicí 

 
Osadní výbor 

Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
pro městskou část Hylváty - Dukla 

 

ZÁPIS  
z 2. zasedání ze dne 2. června 2020 

 
počet listů: 4 

 počet příloh/listů příloh: 1/1  
 

Přítomni: 
Mgr. Petr Lipenský, Ludmila Gorunová,   Mgr. Lenka Tomiková ,  Oldřich 
Kašpar, Bc. Radek Mačát, Mgr. David Jirour, Mgr. Lenka Podzimková 

Omluveni: - 

Hosté: 
Mgr. Pavel  Svatoš, místostarosta,  Ing. Martin Faltus, velitel MP,  Martin 
Kuchta, strážník MP 

Zapisovatelka: Mgr. Lenka Tomiková 

Místo a čas jednání: Měšťanský pivovar, č.p. 1, Hylváty, 17:30 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Sdělení členů MP k dopravní a bezpečnostní situaci v Hylvátech a    
     na Dukle 
3. Rozšíření herních prvků na hřišti „Pod Kuželnou“ 
4. Podněty obyvatel 
5. Různé 
 

 

1. Zahájení  

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

byli i hosté schůze.  
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2. Sdělení Městské policie 

S ohledem na časté podněty obyvatel k dopravní a bezpečnostní situaci byla členům OV 
představena místa častých problémových  situací a přestupků, které se zde vyskytují: 

 Parkování: Sídliště Hylváty, sídliště Dukla  

 

 Vandalismus, narušování veřejného pořádku: (bývalý mlýn, hřiště pod kuželnou, okraj 
lesa nad  kuželnou - „regule“),  

 

 Přechod pro chodce na silnici I/14 u FORTELu ( z Hylvát po cyklostezce směr Dukla) 

 

Návrhy řešení:  

Parkování 

 - zbudování centrálního parkoviště na pozemku před sídlištěm Hylváty (Pozn: připravuje    

    se.) 

 - zřízení dalších parkovacích míst v rámci revitalizace sídliště Hylváty. Realizace bude  

   probíhat po etapách v období 2021 – 2022 a v závislosti na vyhlášení dotačního titulu. 

- Dukla – realizuje se parkování před SŠ automobilní. 

 

Vandalizmus a jiné nežádoucí společenské jevy 

- Ohlásit městské policii 
- Instalace kamerového systému ve vybraných lokalitách. (S ohledem na technické  

podmínky a omezené prostory současné služebny MP, bude možné zvažovat instalaci 
sledovacích zařízení v až v souvislosti se zřízením prostornější služebny městské 
policie.) 

 

Přechod pro chodce na silnici I/14 

- Instalace informativního radarového zařízení k měření rychlosti při vjezdu od České   

   Třebové do města.  

- 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. (Odstranění dřevin, upravit umístění  značky „Směrová návěst Svitavy“) 

 

3. Rozšíření herních prvků na hřišti pod kuželnou. 

Členové osadního výboru berou na vědomí zaslanou první cenovou nabídku. Po obdržení 

všech nabídek bude zahájena příprava realizace instalací herních prvků. 
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4. Podněty obyvatel  

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

    K  5.   2. 2020. 

- Opravit přístupovou cestu do areálu hřiště pod kuželnou 

- Upravit odtok srážkové vody po místní cestě (naplavené kamení z lesa zanáší příkop a 

prostranství u budovy Sokolovny – viz foto.) 
 

5. Různé  

Členové OV byli seznámeni s Osazovacím plánem Hylvát. Záměrem je zlepšení funkčního 

stavu zeleně v Hylvátech (okolí kaple sv. Anny a SDH, hřbitov) a na Dukle (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 až příští rok. 
 

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

   Část p.p.č. 1283/29 v k. ú. Hylváty. Prodej je realizován z důvodu vyrovnání 

majetkoprávních vztahů. 

 

- Možnosti  zhotovení krytých autobusových zastávek budou projednány s Odborem správy 

majetku (červen 2020). 

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: 7 Mgr. Petr Lipenský, Ludmila Gorunová,   Mgr. Lenka Tomiková ,  Oldřich 
Kašpar, Bc. Radek Mačát, Mgr. David Jirout, Mgr. Lenka Podzimková 

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0 - 

Chyběl: 0 Mgr. David Jirout, Mgr. Lenka Podzimková 

 

Termín příštího jednání:  
Červenec 2020 v 19:00 hodin, Měšťanský pivovar Hylváty 
 
 

http://ovhylvaty.wz.cz/
mailto:osadnivybor.hylvaty@seznam.cz
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Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina ze dne 2. 6. 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 Tomiková zapisovatelka 2. 6. 2020  

Ověřil: Mgr. Petr Lipenský 
předseda 
osadního výboru 

2. 6. 2020  
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Příloha č. 2: 

Plán investic OV Hylváty – Dukla pro rok 2020 

 

1. Hřiště pod kuželnou:- herní prvky 
                                      - přístupová cesta ke hřišti  

2. Přechod pro chodce I/14 – informativní radarové zařízení 
3. Oprava zámkové dlažby chodníků (Dukla) 
4. Sportovní areál Hylváty (běžecká dráha, hřiště) 
5. „Centrální náměstíčko“ Dukla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


