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Město Ústí nad Orlicí 

 
Osadní výbor 

Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
pro městskou část Hylváty - Dukla 

 

ZÁPIS 
ze 3 . zasedání ze dne 11. listopadu 2021 

 
počet stran: 4 

počet příloh/listů příloh: 0/0  
 

Přítomni: Mgr. Petr Lipenský, Oldřich Kašpar, Mgr. David Jirout,  

Omluveni: Mgr. Lenka Tomiková, Ludmila Gorunová, Bc. Radek Mačát 

Hosté: Mgr. Pavel Svatoš 

Zapisovatelka: Mgr. Lenka Podzimková 

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

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Přehled realizovaných a dokončených projektů 
3. Návrhy a doporučení k řešení 
4. Podněty obyvatel 
5. Různé 
6. Závěr 

1. Zahájení  

Členové osadního výboru byli přivítáni a seznámeni s programem schůze. 

2. Přehled realizovaných nebo dokončených projektů 

- Hřiště  pod Kuželnou – Požadavek na výsadbu dřevin k zastínění hřiště  listnatými 
stromy bude realizován do konce roku 2021.  

- Oprava márnice na hřbitově v Hylvátech – Rada města bude smlouvu o dílo schvalovat 
29. 11. 2021. Realizace proběhne by měla být ukončena do 30. 6. 2022. Předpokládá se 
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finanční spoluúčast osadního výboru ve výši  50% nákladů. Připravuje se realizace 
zpevněné středové cesty a oprava zadního plotu.  

- Úprava plánu údržby chodníků v Hylvátech -chodník v ul. Švermova  byla zařazena do 
plánu zimní  údržby. 

       - Oprava cesty  za garážemi (na konci ul. Nerudova) –  realizováno. Výmoly vyspraveny  

        frézingem, kanálové vpusti pod viaduktem vyčištěny, i část cesty pod nim je upravena   

        emulzí a štěrkem. 

 

  DUKLA  

-  V ulici Dukelská na jaře 2022 bude realizována úprava  stání pro kontejnery na tříděný  

    i směsný odpad.    

- Herní prvky na Dukle – instalace se nepodaří do  původně plánovaného termínu 30. 11.   
2021. Pískoviště je plánováno vedle houpadel za bytovým domem č.p. 324/325. Lavičky 
byly odstraněny. Další vývoj záleží na dohodě obyvatel domů, kde měly být herní prvky 
umístěny, s vedením města. 

- Měřicí radarové zařízení – v souvislosti s opravou veřejného osvětlení v ul. Moravská, 
bude u přechodu pro chodce z Wolkerova údolí přes silnici 1/14 do Hylvát umístěno 
měřící zařízení. 

 

HYLVÁTY 

     - Revitalizace sídliště Hylváty – uskuteční se veřejná prezentace. Akce je rozdělena do      
      dvou etap. 1. etapa „Sever“ má rozpočet 26 milionů a bude podána žádost o dotaci.   
      Termín realizace závisí na přidělení dotačních finančních prostředků. 
 
    - Oprava márnice na hylvátském hřbitově – dne 29. 11. bude Rada města projednávat  
      smlouvu o dílo na její opravu. Předpokládaná finanční spoluúčast osadního výboru je  
      50%. 
 
    - 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. 

 

3. Návrhy  k řešení  

   - Stromy a keře na hřbitově v Hylvátech jsou výrazně rozrostlé – požadavek posoudit stav 

dřevin a zjednat úpravu. (např. vstup na hřbitov z ul. Lanškrounská) 
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4. Podněty obyvatel  

- Perla 06 – OV se i nadále zajímá o využití areálu a chce být společně s obyvateli informován 

o záměrech. 

5. Různé  

- Místostarosta pan Mgr. Pavel Svatoš informoval členy o přípravách k vybudování parkoviště  

naproti panelovým domům na sídlišti v Hylvátech. Termín realizace listopad 2021  až duben 

2022. Dále pak seznámil členy výboru se záměrem  Revitalizace sídliště Hylváty, rozdělení na 

etapy, způsoby financování a dalšími podrobnostmi projektu.  

- OV výbor bere na vědomí žádost o prodej pozemků p.č. 1275/5, p.č. 96/2 a p.č. 1187/3, 

p.č. 713/1 vše v k. ú. Hylváty a  ztotožňuje se s vyjádřeními odborů. 

6. Závěr 

Osadní výbor děkuje za podněty a postřehy 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, O. Kašpar, D. Jirout,  

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0 - 

Chyběl: 3 L. Tomiková, L. Gorunová, R. mačát 
 

Termín příštího jednání:  
Prosinec 2021 v 18:00 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina ze dne 11. 11. 2021 

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 

http://ovhylvaty.wz.cz/
mailto:osadnivybor.hylvaty@seznam.cz
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Zapsala: Mgr. Lenka Podzimková zapisovatelka 11. 11. 2021  

Ověřil: Mgr. Petr Lipenský 
předseda 
osadního 
výboru 

11. 11. 2021  

 


