Město Ústí nad Orlicí

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

ZÁPIS
z 6. zasedání ze dne 10. prosince 2019
počet listů: 3
počet příloh/listů příloh: 1/1
Přítomni:

Mgr. Petr Lipenský, Ludmila Gorunová, Mgr. Lenka Podzimková,
Mgr. David Jirout,

Omluveni:

Bc. Radek Mačát, Oldřich Kašpar, Mgr. Lenka Tomiková

Hosté:

-

Zapisovatel:

Mgr. Lenka Podzimková

Místo a čas jednání:

Měšťanský pivovar, č.p. 1, Hylváty, 18:30

Program jednání:

1. Zahájení
2. Přehled realizovaných akcí
3. Návrhy a doporučení - Přehled akcí v řešení
4. Podněty
5. Různé
6. Závěr

1. Zahájení
Členové osadního výboru byli přivítáni a seznámeni s programem schůze.

2. Přehled realizovaných akcí za uplynulý rok
- TJ SOKOL Hylváty: Městské zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 50 000,- Kč, vyčleněný
z rozpočtu OV, na opravu střechy budovy sokolovny.
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- Dukla: - vytvořena asfaltová točna vedle budovy SŠ automobilní
- Nový asfaltový povrch u bývalé kotelny
- Silnice I/14: Odstraněna dopravní značka dovolující nejvyšší rychlost 70km/h při vjezdu do
města od České Třebové.
- Ulice U Rybníčku – ulice opravena a vyasfaltována
- Altán ve Wolkerově údolí: Nová krytina na střeše, opraveny dřevěné části
- Stezka z Andělova k protihlukové stěně – zhotovena by měla být do konce roku 2019.
- Revitalizace sídliště Hylváty – urbanistická studie byla architektem veřejnosti představena
27. 11. V Měšťanském pivovaru.
- Zimní údržba chodníků – plán zimní údržby rozšířen o úsek od obchodu KONZUM
k pivovaru.
- Odpadkové koše Za Vodou – instalace hrazena z rozpočtu města.

3. Návrhy a doporučení -přehled akcí k řešení
Návrhy a doporučení:
Osadní výbor požaduje a doporučuje:
1. Dukla – upravit vzrostlé keře stromky na točnách v zástavbě rodinných domů, neboť za
uplynulé roky se již natolik rozrostly, že větve zasahují do silnice.
2. Upravit větve lip u chodníku v ul. Třebovská v okolí autobusové zastávky „Hylváty, sídliště“
(Větve jsou příliš nízko a mohou zasahovat procházející obyvatele)
3. Park u kaple sv. Anny – odstranit výmladky.
4. Parkování na hylvátském sídlišti – než bude započata revitalizace sídliště, navrhuje OV zvážit
vyznačit parkovací stání vodorovným značením.
5. OV by uvítalo rozšíření počtu herních prvků na hřišti pod kuželnou, neboť připravovaná
revitalizace sídliště Hylváty nenabízí, s ohledem na inženýrské sítě, jakékoliv jejich další
umístění .
6. Přechod pro chodce přes silnici I/14 (Hylváty – Dukle) – 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

4. Podněty obyvatel
1. Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust. § 121 odst.1, písm. a) zákona o obcích: K 10.
12. 2019 – nepředložen žádný podnět.
2. Schránka na Dukle – do schránky byl vhozen anketní lístek. Bude předán na MÚ.

5. Různé
1. Obsluha autobusové zastávky „Ústí nad Orlicí, Rieter“ – OV vítá rozšíření obsluhování
zastávky na lince č. 700 901 (Lanškroun – Ústí n. Orlicí). Autobusy jedoucí směrem k nemocnici
a od nemocnice, na této zastávce vždy zastavují.
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2. OV bere na vědomí:
- Žádost o pronájem pozemku č. 1406/18
- Žádost o pronájem části pozemku č. 112
- Žádost o pronájem pozemků č. 1134/10, 11/6, 11/4
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Chyběl:

4
0
0
3

P. Lipenský, L. Gorunová, L. Podzimková, D. Jirout
R. Mačát, O. Kašpar, L. Tomiková

Termín příštího jednání:
Únor 2020 v 18:30 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina ze dne 10. 12. 2019

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
Ověřil:

Mgr. Petr Lipenský

zapisovatel

10. 12. 2019

… (podpis)

předseda osadního
výboru

10. 12. 2019

… (podpis)
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