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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 14. prosince 2020 

 
počet listů: 3 

počet příloh/listů příloh: 1/1  
 

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

Omluveni: Bc. Radek Mačát, Oldřich Kašpar,  

Hosté: - 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Tomiková 

Místo a čas jednání: Měšťanský pivovar, č.p. 1, Hylváty, 18:00 

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 akcí za uplynulý rok 

 -  DUKLA – Úprava veřejného prostranství u SŠ automobilní – z rozpočtu OV bude hrazeno  

                                   50% ceny, tj. 282 000,- Kč. Termín realizace 1. 1. – 30. 4. 2021. 
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- DĚTSKÉ HŘIŠTĚ HYLVÁTY – instalace nových herních prvků na hřišti pod kuželnou. 
Z rozpočtu OV bude uhrazeno 414 000,- Kč. Termín realizace 1. 3. – 28. 5. 2021. 

 -     Silnice I/14: Z podnětu OV byly postupně provedeny změny vedoucí ke zvýšení chodců při  

                přecházení vozovky z Dukly do Hylvát. (Odstraněna dopravní značka dovolující nejvyšší  

                rychlost 70km/h při vjezdu od České Třebové, instalace reflexních prvků na dopravní značky,  

               odstranění dálkové návěsti „Svitavy“). V návaznosti na rekonstrukci veřejného osvětlení  

               v ulici Moravská je plánováno umístění zařízení k měření rychlosti. Termín: 2021-2022. 

                                        

    Další realizace z podnětu OV: 

             - Stezka z Andělova k protihlukové stěně – zhotovena  na jaře 2020. Zpevnění cesty      

                                     vyfrézovaným asfaltem za rybárnou p. Svobody.  

- Dukla    – úhrada zařízení ke zvýšení bezpečnosti chodců (10 000,- Kč) 

- Hylváty – úhrada dvou kusů silničních zrcadel (15 000,- Kč) 

                -  oprava cesty z lesa nad hřištěm TJ Hylváty (úhrada vlastníkem cesty) 

 

3. Návrhy a doporučení - přehled akcí k realizaci  

Návrhy a doporučení: 

Osadní výbor požaduje a doporučuje: 

1. Dukla – chodníky ze zámkové dlažby jsou místy propadlé, zjistit možnosti předláždění 

2. Autobusové zastávky v ul. Třebovská – zjistit možnosti instalace přístřešků na zastávkách 

3. Budova bývalé márnice na hylvátském hřbitově – je vydán platný demoliční výměr, ale akce 

je prozatím pozastavena. Osadní výbor zvažuje návrh objekt opravit a finančně se podílet. 

Město čeká na cenovou nabídku.  

4. Parkování na hylvátském sídlišti –  již je vydané stavební povolení, v rámci lednového 

schvalování rozpočtu na rok 2021 se bude rozhodovat, zda realizace bude součástí celé akce 

„Revitalizace sídliště Hylváty“ (rok 2022) anebo samostatná akce roku 2021.  

5. Altán u cyklostezky ve Wolkerově údolí: Ačkoliv byl altán vloni opraven, je vandaly 
postupně, i s okolním mobiliářem, neustále poškozován. OV navrhuje častější kontroly 
zejména ve večerních hodinách. 

 

 4. Podněty obyvatel  

Návrhy a doporučení: 

 

      1.   Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust. § 121 odst.1, písm. a) zákona  o obcích: K  14.      

            12. 2020 – nepředložen žádný podnět. 

 

OV obdržel e-mailem požadavek na opravu přístupové cesty ke hřišti pod kuželnou v Hylvátech. 

Oprava bude realizována po instalaci nových herních prvků, viz výše. 
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5. Různé  

      1.  OV bere na vědomí: 

 - Záměr prodeje pozemku  st.p.č. 831 a p.p.č. 262 

 - Informaci o přípravě demolice či opravy márnice na hylvátském hřbitově 

 - Podnět k možnosti zastavení vozidel v ul. Třebovská před Pekařstvím a cukrářstvím, za  

                 účelem nákupu. 

 

2. 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: 5 P. Lipenský, L. Gorunová, L. Podzimková, D. Jirout, L. Tomiková 

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0 - 

Chyběl: 2 R. Mačát, O. Kašpar 

 

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

1. Prezenční listina ze dne 14. 12. 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. 

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 14. 12. 2020  

Ověřil: Mgr. Petr Lipenský 
předseda osadního 
výboru 

14. 12. 2020  

 

http://ovhylvaty.wz.cz/
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