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Město Ústí nad Orlicí 

 
Osadní výbor 

Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
pro městskou část Hylváty - Dukla 

 

ZÁPIS  
z 1. zasedání ze dne 5. února 2020 

 
počet listů: 4 

 počet příloh/listů příloh: 1/1  
 

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

Omluveni: Mgr. David Jirout, Mgr. Lenka Podzimková 

Hosté: Mgr. Pavel  Svatoš 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Tomiková 

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

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Plán požadavků lokalit Dukla - Hylváty 
3. Návrhy a doporučení k řešení 
4. Podněty obyvatel 
5. Různé 
 

 

1. Zahájení  

Členové osadního výboru byli přivítáni a seznámeni s programem schůze. 

2. Plán požadavků  

- Rozšíření počtu herních prvků na hřišti  pod kuželnou 

- Podpora projektů na Dukle:  
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a)  Úpravy veřejného prostranství /zbudování centrálního náměstí/ 

    u SŠ  automobilní. (Zhotovení projektové dokumentace - do konce června 2020,  

    realizace ve 2. polovině roku 2020.) 

b) Úprava prostranství (bývalý vodojem) pro vybudování modulární prodejny  

    (Projektová dokumentace, demolice  – r. 2020) 

- Instalace reflexních prvků  na dopravní značky u přechodu I/14 (za Fortelem) 

   Přechod pro chodce přes silnici I/14 (Hylváty – Dukla) – i když byla odstraněna dopravní     

   značka povolující nejvyšší rychlost 70km/h při vjezdu do města, pro zvýšení bezpečnosti  

   chodců a minimalizaci rizika nehody OV navrhuje reflexními prvky zdůraznit dopravní  

   značení (v obou směrech) upozorňující a informující na přechod pro chodce. Vhodné by   

   bylo instalovat i vodorovné i svislé značky. (Okolí přechodu pro chodce je nepřehledné jak   

   pro chodce tak i pro řidiče vozidel, zejména za snížené viditelnosti.) 

- Rozšíření počtu herních prvků na hřišti „pod kuželnou“, neboť připravovaná  

   revitalizace sídliště Hylváty nenabízí, s ohledem na inženýrské sítě,  jakékoliv jejich další     

   umístění. 

-  Pokračovat v další úpravě stezky  Hylváty - Dukla z Andělova kolem rybníku 
 

3. Návrhy a doporučení k řešení  

- Dukla – upravit vzrostlé keře stromky na točnách v zástavbě rodinných domů, neboť za  

  uplynulé  roky se již natolik rozrostly, že větve zasahují do silnice.  

- Upravit větve lip  u chodníku v ul. Třebovská v okolí autobusové zastávky „Hylváty,   

  sídliště“  (Větve jsou příliš nízko a mohou zasahovat procházející obyvatele) 

- Park u kaple sv. Anny – odstranit výmladky. 

- Wolkerovo údolí – odstranění suché břízy u altánu 

- Železná lávka přes Knapovecký potok u I/14 – odstranění poškozeného stromu  

- Knapovecký potok – vyzvat vlastníka (Lesy ČR, s. p.) k vyčištění břehů od náletových dřevin 

- Cesta spojující ul. Nerudova a Švermova - větve stromů a keřů zasahují do cesty, vozidla   

 dopravní obsluhy strhávají krajnici a břeh. 

  (Vše určeno Odboru životního prostředí) 

- Přístřešek na zastávkách ČSAD - Zjistit možnosti vybudování přístřešku v ulici Třebovská na    

  autobusových zastávkách: Hylváty, sídliště (u budovy ČSAD) Hylváty, Perla (u KONZUMu),    

  Hylváty, U Tří mostů 

- Hřbitov Hylváty – zjistit stav průběhu demolice bývalé márnice (vlastník: Úřad pro      
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  zastupování státu ve věcech majetkových) a úpravy plotu hřbitova. Vyzvat vlastníka   

  pozemků se „skladem suti“ k úpravě plotu za účelem zlepšení okolí v okolí hřbitova. 

  Město zahájí pozastavená jednání k vyřešení situace. 
  

4. Podněty obyvatel  

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

    K  5.   2. 2020 – nepředložen žádný podnět. 
 

5. Různé  

- Setkání členů OV s vlastníkem bývalé prodejny potravin na Dukle. 

Současný vlastník sdělil, že  má i nadále zájem, aby byl obchod zprovozněn. Vyvrátil názor, 

že by prostory měly sloužit k jiným účelům, než je prodej potravin a smíšeného zboží. 

Členové byli seznámeni s důvodem ukončení posledního nájemníka (nedostatek pracovních 

sil.) Probíhají další jednání vlastníka s potenciálními zájemci (nejbližší 7. 2.) O výsledku 

jednání bude  OV vlastníkem informován.  
 

- Úprava části stezky Hylváty – Dukla z Andělova kolem rybníku. 

  Vybudování části stezky z Andělova, podél železniční trati směrem k Dukle kolem rybníku p.   

  Svobody se zdrželo z důvodu převodu vlastnictví. Dokončení je naplánováno do konce  

  března. 
  

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

   a)  p.p.č. 127/7 o výměře 145 m2 a části pozemku p.p.č  1280/4, tj. p.p.č 1280/18 o výměře   

        20 m2. 

  b)  p.p.č 5/4 a části p.p.č 1134/5 

       Prodeje jsou realizovány z důvodu vyrovnání majetkoprávních vztahů. 

- Dukla:  

   Není dodržováno pravidlo přednosti zprava, zvážit  instalaci svislých dopravních značek  
   nebo instalovat rozměrově větší informační značky upozorňující na přednost zprava. 
- Zvážit instalaci kamerového systému v centrální části Dukly v souvislosti s připravovanou   
  úpravu centrální části.  

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 
 
 

 

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

Pro: 5 Mgr. Petr Lipenský, Ludmila Gorunová,   Mgr. Lenka Tomiková ,  Oldřich 
Kašpar, Bc. Radek Mačát 
 

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0 - 

Chyběl: 2 Mgr. David Jirout, Mgr. Lenka Podzimková 

 

Termín příštího jednání:  
Březen 2020 v 19:00 hodin, Měšťanský pivovar Hylváty 
 
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina ze dne 5. 2. 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 5. 2. 2020  

Ověřil: Mgr. Petr Lipenský 
předseda 
osadního výboru 

5. 2. 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


