Zápis č. 3/2019 ze zasedání osadního výboru
pro městskou část Hylváty a Dukla, konaného dne 25. 6. 2019
Přítomni: Mgr. Petr Lipenský, Oldřich Kašpar, Mgr. Lenka Tomiková, Ludmila Gorunová,
Mgr. David Jirout, Bc. Radek Mačát.
Omluveni: Mgr. Lenka Podzimková
Nepřítomni: ----Hosté: ----Program:
1. Informace o plnění úkolů, informace o plánovaných akcích v lokalitách Hylváty a
Dukla
2. Příprava podnětů a připomínek z lokalit Hylváty a Dukla k jednání na městském
úřadu.
3. Různé
Ad 1)
•

Realizované opravy:
Instalace odpadkových košů v lokalitě Za Vodou – OK
Prořezání křovin na účelové cestě mezi ulicemi Nerudova a Švermova.
Prořez dřevin v lokalitě Andělov, čímž byl umožněn provizorní průchod z Hylvát směr
Dukla. OV zvažuje postupnou úpravu cesty.

•

Nerealizováno:
Oprava místní komunikace na Dukle u bývalé kotelny – v jednáníse správcem
komunikací

Ad 2)
•

Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust. § 121 odst.1, písm. a) zákona
o obcích:
K 25. 6. 2019 – nepředložen žádný podnět.

Ad3)
•

OV souhlasí s pronájmem části pozemků p. č. 1406/18, 113/3 a st.p.č. 42.

•

OV doporučuje pronájem části pozemku p.č.1187/3.

•

Dukla č.p. 300 – kolem bytového domu bude opravena silnice, vytvořeno parkoviště
a upraveny ostatní plochy.

Osadní výbor bere na vědomí:
•

Opakovaný záměr prodeje p.p.č. 1099/4 (mostek + pozemek města mezi drážním
tělesem a „Milerovou loukou“ – cca 700 m2).

•

Prodloužení termínu vyhotovení a dodání projektové dokumentace Obytná zóna
"Nová Dukla".

•

Petice obyvatel Dukly za účelem zprovoznění prodejny v této lokalitě. OV navrhuje
vyvolat jednání s vlastníkem prodejny. Nebude-li zájem vlastníka provozovat obchod,
navrhují členové osadního výboru zaměřit se za účelem zkvalitnění služeb jiným
směrem. V návaznosti na další rozvoj výstavby obytných jednotek, začlenit do
projektování i objekt podporovaný městem, poskytující služby obyvatelům za účelem
nákupu. (Např. zvážit i možnost umístění „kontejnerové prodejny“ .)

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
Projednán zápis z jednání:
Přítomni: 7 Pro: 7, Proti: 0, Zdržel: 0

V Ústí nad Orlicí dne 25. 6. 2019

Schválil: Mgr. Petr Lipenský

