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Město Ústí nad Orlicí 

 
Osadní výbor 

Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
pro městskou část Hylváty - Dukla 

 

ZÁPIS 
z 3. zasedání ze dne 12. září 2022 

 
počet stran: 4 

počet příloh/listů příloh: 0/0  
 

Přítomni: 
Mgr. Petr Lipenský,  Oldřich Kašpar,  Mgr. Lenka Tomiková, L. Gorunová, 
Mgr. David Jirout, Mgr. L. Podzimková 

Omluveni: Bc. R. Mačát, 

Hosté: - 

Zapisovatelka: Mgr. Lenka Tomiková 

Místo a čas jednání: Hotel UNO,  , T. G. Masaryka 897, Ústí nad Orlicí 

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. 

Předseda OV informoval ostatní členy o setkání se starostou a pracovníky ORM na 

jednání v terénu. Starosta města byl seznámen s aktuální situací dokončených 

projektů a požadavky osadního výboru k realizaci. 
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2. Přehled realizovaných projektů v roce 2022 

     HYLVÁTY 

 - Oprava márnice na hylvátském hřbitově byla ukončena. Osadní výbor se podílel 50% při 
financování projektu. Celkové náklady na opravu činily 594 000,- Kč. 
 
 - Výsadba 4 ks vzrostlých stromů na hřišti pod kuželnou – odbor životního prostředí objednal 

a na podzim budou zasazeny 4 jilmy.  

- Cesta za garážemi – v úseku Nerudova - Švermova je vysypána frezingem a také stezka podél 

protihlukové zdi do Andělova je zpevněna frézingem. Hrazeno z rozpočtu OV v celkové výši 

93 000,- Kč 

         DUKLA 

- V ulici Dukelská je připravovaná v roce 2022  úprava  stání pro kontejnery na tříděný  i 
směsný odpad.  S ohledem na zdržení v dodávce materiálů se předpokládá zahájení opravy 
v roce 2023. 

- Herní prvky na Dukle – Osadní výbor podpořil jejich pořízení částkou ve výši  295 000,- Kč. 

                      

3. Připravované projekty  

 

- Parkování na Dukle – úprava parkování u bytových domů č.p. 301– 325 je zahájena, termín 

dokončení je stanoven do konce roku 2022. 

- Výstavba rodinných domů na Dukle – OV se zajímá o připravovaný projekt výstavby domů 

„Nová Dukla“ – zejména najít řešení další příjezdové komunikace do lokality Dukla.  

- Centrální parkoviště Hylváty – Osadní výbor OPAKOVANĚ žádá řidiče, aby k parkování 
využívali tuto plochu, dodržovali dopravní značení a nestáli na veřejné zeleni. Současně OV 
žádá Městskou policii o kontroly nevhodného parkování v lokalitě sídliště Hylváty a motivaci 
řidičů k využívání nové parkovací plochy.  
 
- Asfaltová plocha pod kuželnou – OV po konzultaci s pracovníkem odboru dopravy souhlasí 

s návrhem celý povrch pokrýt novou asfaltovou vrstvou a na ní pak realizovat projekty ve 

spolupráci se SŠUP. Budou připraveny návrhy kreslených herních prvků, vyznačí se hřiště pro 

streetball, basketbal, apod. 

4. Podněty obyvatel  

- Odpadkové koše Hylváty – stále trvá požadavek na umístění 1 ks dle možnosti na hřišti pod 

kuželnou. Umístit odpadkové koše v Andělově (3 kusy). Z toho některé s držákem na sáčky na 

psí exkrementy. Do parku v Hylvátech přidat  sáčky na psí exkrementy dle možností ke 

stávajícím košům. 

- Odpadkové koše Dukla – požadavek umístit odpadkový koš směrem k Sojčímu údolí a umístit 

také „psí sáčky“. 
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- Lavičky na Dukle – požadavek umístit alespoň dvě lavičky na vytipovaná místa.  

- Požadavek omezit stání vozidel v ul. Třebovská u domu č.p. 148 – při výjezdu z ulice 

Švermova je nedostatečný výhled, směrem k pivovaru přes zaparkovaná vozidla, i přestože 

jsou zde instalovaná zrcadla (ráno ale často zamlžená).  I když parkující vozidla splňují pravidla 

pro parkování, OV navrhuje i tak vyznačit úsek zákazu stání  alespoň 25 m. Problém s výjezdem 

již byl konzultován s vedením MP.  

- Oprava části chodníku v ul. Třebovská – dokončit úsek od č.p. 338 až k č.p. 198. Opravu 

zatím nelze realizovat, protože část chodníku není v majetku Města.  

- Požadavek na snížení rychlosti v ul. Švermova na max. 30 km/h. – podnět a odůvodnění 

předáno vedoucímu odboru dopravy, avšak o změnách rozhoduje DI Policie ČR. Závěr doposud 

není znám. 

5. Různé 

- Osadní výbor bere na vědomí záměr na pronájem části p.p.č. 1090/4 v k.ú. Hylváty a 

nesouhlasné stanovisko SVJ Dukelská čp. 311 a 312. 

- Osadní výbor bere na vědomí nesouhlas obyvatelů Dukly se změnou územního plánu za 

účelem výstavby domů nad Wolkerovým údolím a ztotožňují se posudkem městské 

architektky. 

- Osadní výbor se bude zajímat o přípravu na bytovou výstavbu v lokalitě „U Řeky“. 

6. Závěr 

Osadní výbor děkuje za podněty a postřehy v uplynulém volebním období vedoucí ke zlepšení 

prostředí pro náš každodenní život. Další setkání a volba členů do osadního výboru se uskuteční až po 

volbách do městského zastupitelstva a po jeh ustanovujícím zasedání – předpoklad listopad 2022. 

Osadní výbor 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: 5 P. Lipenský,  O. Kašpar, D. Jirout, L. Tomiková, L. Gorunová, L. Podzimková 

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0 - 

Chyběl: 2 R. Mačát,  

 

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

1. Prezenční listina ze dne 12. 9. 2022 
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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 Tomiková zapisovatelka 12. 9. 2022  

Ověřil: Mgr. Petr Lipenský 
předseda osadního 
výboru 

12. 9. 2022  

 

 

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

