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Město Ústí nad Orlicí 

 

Osadní výbor 
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
pro městskou část Hylváty - Dukla 

 

ZÁPIS 
ze 4. zasedání ze dne 9. prosince 2021 

 
počet stran: 4 

počet příloh/listů příloh: 0/0  
 

Přítomni: 
Mgr. Petr Lipenský, Lenka Podzimková, Mgr. Lenka Tomiková, Ludmila 
Gorunová  

Omluveni: Oldřich Kašpar, Bc. Radek Mačát, David Jirout 

Hosté: - 

Zapisovatelka: Mgr. Lenka Podzimková 

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

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Přehled zrealizovaných za rok 2021 
3. Plánované projekty pro rok 2022 
4. Podněty obyvatel 
5. Různé 
6. Závěr 

 

1. Zahájení  

Členové osadního výboru byli přivítáni a seznámeni s programem schůze. 

 

2. Přehled zrealizovaných za rok 2021 

       Z rozpočtu Osadního výboru v roce 2021 bylo utraceno celkem 814.173,70 Kč: 
• 19.443 Kč – výroba a montáž zábradlí v Ústí nad Orlicí, Dukla v průchodu   
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• 312.056 Kč – úprava veřejného prostranství u automobilní školy na Dukle 

 (50 % OV, 50 % Město Ústí) 

• 413.280,34 Kč – dětské hřiště Hylváty (100 % OV)  

• 2.835 Kč – vstupní revize hřiště 

• 54.961,83 Kč – dodání, montáž a dopravu dopadové plochy pod workoutový prvek 

• 11.607,53 Kč – výrobu, dodání a montáž odp. koše (Dukla) 

 

Další drobné zrealizované akce: 

    - Upravený plán údržby chodníků v Hylvátech – ul. Švermova je do tohoto plánu zařazena.  

    - Oprava cesty za garážemi (na konci ul. Nerudova) – požadavek realizován, nerovnosti     

       upraveny frézingem. 

    - Křoviny kolem kontejnerů na tříděný odpad v ul. Třebovská (před KONZUMem) jsou        

      upraveny.  

    - Hřiště pod Kuželnou – Požadavek na výsadbu dřevin k zastínění hřiště listnatými stromy   

      bude realizován do konce roku 2021.  

 

3. Plánované akce pro rok 2022 

   HYLVÁTY 

 - Oprava márnice na hylvátském hřbitově – od 10. 1. 2022 by měla být zahájena oprava.    
Předpokládaná finanční spoluúčast osadního výboru je 50 %. Na opravu márnice bude 
navazovat úprava středové cesty – zpevnění povrchu. Oprava zdi je odložena, vedení 
města plánuje celkovou revitalizace hřbitova. 

 
 - Výsadba 4 ks vzrostlých stromů na hřišti pod Kuželnou – jaro 2022 

 

         DUKLA 

 - V ulici Dukelská bude na jaře 2022 zrealizována úprava stání pro kontejnery na tříděný i 
směsný odpad.  OV navrhuje (a požaduje) zvýšit počet kontejnerů na směsný odpad, neboť 
současný počet je nedostačující. 

 

       DLOUHODOBĚJŠÍ ZÁMĚRY 

Členové osadního výboru se zabývali možnostmi realizací, které mají dlouhodobější přesah a 

nutnost zapojení více zdrojů financování: 
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- Kompletní revitalizace sportovního areálu a hřiště pod kuželnou (Město má v příloze svého 

Akčního plánu záměr investic do dětských víceúčelových hřišť a veřejných sportovišť, zvážit tedy 

další kroky k zahájení revitalizace i s ohledem na nově pořízené herní prvky.) 

- Centrální parkoviště na Dukle – možnost vybudovat parkoviště s ohledem na další budoucí 

rozvoj lokality. 

4. Podněty a návrhy k realizaci  

-  Dukla – požadavek prořezat a upravit vzrostlé dřeviny v lokalitě rodinných domů – „točny“ 

- Osvětlení přechodu I/14 do Wolkerova údolí – přestože je přechod nasvícen, je i tak prostor 

celkově „temný“ a málo přehledný. Členové OV navrhují zvážit, a nejlépe i zrealizovat, při 

probíhající rekonstrukci obnovy veřejného osvětlení, instalaci dalších světelných bodů k 

osvětlení prostoru chodníků před přechodem (stojící chodci před přechodem lze lehce 

přehlédnout). Dále navrhuje odstranit křoviny v blízkosti přechodu a instalovat zábradlí. 

-  Instalace odpadkových košů na Dukle v úseku domů č.p. 485 - 496. 

5. Různé  

- Hylvátská pouť – OV výbor se zajímal o možnost znovuobnovení této červencové akce.    

  Zabýval se možnostmi spolupráce s ostatními spolky, organizacemi a ochotnými občany. 

- Perla 06 – OV se i nadále zajímá o využití areálu a záměrech města. 

 

6. Závěr 

Osadní výbor děkuje Městu Ústí nad Orlicí za spolupráci a podporu při realizaci podnětů a 

projektů. Děkuje také za podněty a postřehy od obyvatel obou lokalit k realizaci a zlepšení 

prostředí pro náš každodenní život. Zároveň vybízí místní spolky, zájmové útvary a organizace, 

aby neváhaly prostřednictvím členů osadního výboru, elektronické korespondence či schránek 

(budova bývalé Kampeličky nebo schránka v ul. Dukelská) k dalším podnětům a nápadům. 

Vždyť záleží jen na nás, jak si prostředí a okolí k našemu pobývání zpříjemníme. 

 

       Hlasování:  

Pro: 4 P. Lipenský, L. Podzimková, L. Tomiková, L. Gorunová 

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0 - 

Chyběl: 3 R. Mačát, O. Kašpar, D. Jirout, 
 

Termín příštího jednání:  
Únor 2022 v 18:00 hodin. 
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Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina ze dne 9. 12. 2022 

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. 

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 
 

Zapsala: Mgr. Lenka Podzimková zapisovatelka 9. 12. 2021  

Ověřil: Mgr. Petr Lipenský 
předseda 
osadního 
výboru 

9. 12. 2021  

 

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

