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Město Ústí nad Orlicí 

 
Osadní výbor 

Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
pro městskou část Hylváty - Dukla 

 

ZÁPIS 
z 1 . zasedání ze dne 9. června 2021 

 
počet stran: 4 

počet příloh/listů příloh: 0/0  
 

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

Omluveni: Bc. Radek Mačát, Mgr. Lenka Podzimková 

Hosté: Mgr. Pavel Svatoš 

Zapisovatelka: Mgr. Lenka Tomiková 

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

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Přehled realizovaných (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 – byly instalovány nové herní prvky. Požadavek na instalaci 
dopadové plochy pod workoutovou sestavnou je již realizován. Probíhají také přípravy na 
instalaci 2 laviček, odpadkového koše, zhotovení se stezky k herním prvkům a výsadbě 3 
stromů k zastínění. 
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- Přístupová cesta k hřišti pod Kuželnou byla opravena. 

- Autobusové zastávky v ul. Třebovská – umístění přístřešků na zastávkách nedovolují požadavky   

   minimální vzdálenosti od obrubníků a další technické parametry a požadovaná výška pro    

   průjezd techniky zimní údržby. Některé pozemky (u ČSAD, U Tří mostů), kde se nyní nachází  

   autobusové zastávky, nejsou ani ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí. 

- Atletická dráha  na hřišti před SDH Hylváty – 1. etapa by měla být dokončena do konce  

  srpna 2021.  

- Oprava márnice na hřbitově v Hylvátech – probíhá proces převodu nemovitosti, aby  

   vlastníkem bylo Město Ústí n. O. Připravuje se studie na zhotovení stezek na hřbitově. 

-  DUKLA – Úprava veřejného prostranství u SŠ automobilní byla dokončena. Bude zde umístěn      

                     odpadkový koš.  

                      -  V ulici Dukelská bude upraveno stání pro kontejnery na tříděný i směsný odpad. (Odb.  

                         živ. prostředí) 

          -  Oprava cest ve Wolkerově údolí – požadavek na opravu (vylámané dlažební kostky) je  

                          již objednán. 

                                        

    Další  podněty  OV: 

 - Úprava stání vozidel za kaplí sv. Anny – výjezd z Andělova: Bude instalována dopravní  

                značka zakazující stání. (Dohled nad respektováním dopravního značení je v kompetenci  

                městské policie nebo PČR). 

 - Úprava plánu údržby chodníků v Hylvátech (ul. Švermova) – v srpnu bude projednáno  

                zařazení ulice a zimní údržba jednoho z chodníků. 

 - Oprava cesty  za garážemi (na konci ul. Nerudova) –  vysypat úsek, kde vznikají kaluže. 

 

3. Návrhy  k řešení  

-  Lípy u KONZUMu v ul. Třebovská - odstranit výmladky u stromů, které zasahují do 

chodníku a brání volnému průchodu, upravit keře, aby větve nebránily otevírání kontejnerů 

na tříděný odpad (naproti KONZUMu) 

- Přechod pro chodce i/14 (za FORTELem) – upravit živý plot, který brání dostatečnému 

rozhledu při přecházení jak chodcům, tak i řidičům 

- Světelná křižovatka u hotelu UNO – upravit živý plot při výjezdu z Hylvát – nedostatečný 

výhled na přechod pro chodce a na chodník při odbočování vpravo směr Č. Třebová.  

- 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  

- Požadavek na umístění alespoň jednoho odpadkového koše na psí exkrementy v ul. 

Třebovská v oblasti firem EWE nebo EATON směrem ke Třem mostům je již v jednání. 

- Požadavek na umístění herních prvků u bytových na Dukle (č.p. 546 – 551) nelze realizovat 

tehdy, jelikož vlastníkem pozemků není město Ústí n. O.  

 

- Požadavek k rozšíření počtu herních prvků v oblasti bytových domů (č.p. 300 – 325) – 

projekt je ve fázi příprav a výběru vhodných herních prvků a jejich umístění. Osadní výbor 

tento projekt finančně podpoří.  

 

- Požadavek na umístění odpadkového koše na psí exkrementy na Dukle v ul. Dukelská 

směrem k Sojčímu údolí – OV bere na vědomí a zjistí možnosti umístění. 

 
 

5. Různé  

- Možnost zastavení v ul. Třebovská před pekárnou – nelze realizovat (Negativní stanovisko 

PČR) 

- Cesta pod viaduktem k I/14  - zvažuje se  vhodné řešení, aby byl zajištěn odtok  vody a 

nevznikaly zde louže. 

- Upravit rozmístění odpadkových košů před Měšťanským pivovarem – posunutí jednoho 

koše a umístit jej např. naproti pekárně v ul. Třebovská. 

- OV bere na vědomí informaci o petici obyvatel ul. Nerudova zaměřenou za účelem snížení 

hluku ve dnech pracovního klidu. 

- Revitalizace sídliště Hylváty – první etapa by se měla realizovat na podzim 2021. 

- Zhotovení parkoviště před sídlištěm Hylváty by mělo být provedeno do konce roku 2021. 

- OV výbor bere na vědomí žádost o prodej pozemků p.č. 345/14 a p.č. 345/15, vše v k. ú. 

Hylváty, a souhlasí s vyjádřením jednotlivých 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. 

 

 

 

 



strana 4 

       Hlasování:  

Pro: 5 P. Lipenský, L. Gorunová, O. Kašpar, D. Jirout, L. Tomiková 

Proti: 0 - 

Zdržel se: 0 - 

Chyběl: 2 R. Mačát, L. Podzimková 

 

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

1. Prezenční listina ze dne 9. 6. 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 
 
 

Zapsala: Mgr. Lenka Tomiková zapisovatelka 9. 6. 2021  

Ověřil: Mgr. Petr Lipenský 
předseda osadního 
výboru 

9. 6. 2021  

 

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

