Komise

místní

samosprávy

Svinary

Zápis č. 6/2010

ze schůzky KMS Svinary, konané dne 9.6.2010
Přítomni:

Ing. Hamplová, p. Al-Rashyová, J. Borková, p. Šťastná, p. Novotný, p. Večerník,
p. Holubová, p. Večerník, Ing. Hušek, p. Menclová
Omluveni:
p. Slezáková, p. Krenčík – MP
Nepřítomna: PhDr. Lišková
Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala Ing. A. Hamplová, předsedkyně KMS.

Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka:
k 39/2008
26/2009
08/2010

Ostře sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu
psů (volný pohyb po hřišti, úklid exkrementů)
Kontrolovat prostory dětského hřiště – byly zde nalezeny láhve od alkoholu a léky.
Prostor hřiště je nyní pravidelně kontrolován.
KMS žádá o kontrolu dodržování rychlosti v úseku u obchodu Hruška a žádá
městskou policii o častější měření rychlosti

!!! Prosíme o dodržování zásad správného parkování v obci !!!

Pan Krenčík doporučuje všem občanům Svinar, aby se v případě komplikací se špatně parkujícími
auty obraceli okamžitě přímo na městskou policii (linka 156).
Dle informace pana Krenčíka i státní policie se v obci objevují krádeže věcí z volně
parkujících aut a krádeže z objektů zahrad a rodinných domů. KMS vyzývá občany, aby byli
pozorní a hlásili veškeré podezření na pohyb cizích osob v denní i noční době ve svém okolí
(tel. č. 158 nebo 156)

Nově projednávané body:
23/2010

Občané Svinar upozorňují na nefunkční odvod vody v těsné blízkosti komunikace
Stříbrná na straně pole, v úseku mezi odbočkou k firmě Adoz a hřbitovem.
-

Ing. Vlčková, asistentka náměstkyně

24/2010

Technické služby zahajují pilotní program pro vybrané obce pro rozšíření a
zjednodušení třídění odpadu. Každý občan, který bydlí ve Svinarech nebo má ve
Svinarech chatu si může požádat o přidělení kontejnerů nebo pytlů na plasty a papír.
HS doporučují pytle na plasty a kontejnery na papír. Svoz tříděného odpadu bude
probíhat jedenkrát za 14 dní. Můžete se zaregistrovat na www.hradeckesluzby.cz
nebo na tel.495 540 040 od 16.06.2010. Projekt bude zahájen 01.07.2010.

25/2010

Upozorňujeme spoluobčany, že odkládání stavebního odpadu do kontejnerů je
protiprávní, využijte k odložení tohoto odpadu sběrné dvory.

26/2010

Děkujeme Technickým službám HK za pečlivý úklid komunikací ve Svinarech
(zametení)

27/2010

KMS vyslechla upozornění občanů na špatný stav vody v rybníčku na návsi, který je
na Technických službách HK již projednáván, bohužel, vlivem několika
neřešitelných okolností bez výsledku.
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Vzhledem k tomu, že komunikaci v ulici Pod Haltýřem využívá společnost Městské
lesy Hradec Králové a.s. na přepravu vytěženého dřeva, a tím přetěžuje a ničí tuto
komunikaci, žádáme tuto společnosti o podporu při zajištění rekonstrukci této silnice.

K bodům projednávaným na minulých schůzkách:
k16/2010

Žádáme o prověření možnosti využití alternativních trestů při úklidu příkopů podél
přístupových komunikací do Svinar s tím, že dozor by vykonával p. Krenčík, MP.
Jednání probíhá.

k15/2010

KMS obdržela návrh od KMS Piletice na možnost pořízení ukazatele rychlosti
z dotací ČEZ (protihodnotou za časté problémy s výpadky elektřiny). Jednání
probíhá.

k13/2010

KMS oznamuje, že v ul. Podhůrská, mezi čp. 90 a 111 je propadlý chodník a zároveň
žádá o jeho opravu, neboť je, zejména pro starší spoluobčany, neschůdný HOTOVO.

k11/2010

KMS upozorňuje, že byly provedeny zřejmě nepovolené vstupy do nové
komunikace K Lesu. Vstupy byly povoleny, komise obdržela vyjádření od
odboru správy majetku. V jednom případě bude stavebník vyzván k opravě
provedeného vstupu do komunikace.

k 08/2010

Posouzení umístění přechodu pro chodce u zastávky v Podhůří u mostu a
posouzení této možnosti z hlediska bezpečnosti. Pracovní skupina náměstkyně
primátora uložit městské policii prověřit řešení. KMS doporučuje alespoň řešit
bezbariérový pohyb pro občany snížením obrubníků na místech vstupů z chodníků
do komunikace.

k 57/2009

Dodání recyklátu na zpevnění cesty do osady Ostrov. Probíhá.

k 40/2009

Žádost občanů o zpevnění komunikace v ulici Borová před čp. 203 a 176. Bude
zajištěno.

k 30/2009

Přístřešek MHD na zastávce U Čechů. Řeší se varianta jiných typů zastřešení.

k 27/2009

Redukce náletových bříz na pozemku města u mostu přes řeku Orlici, některé
břízy již značně utlačují vysazenou lípu – stromy budou upraveny.

k 5/2009

Revitalizace dětského a sportovního hřiště je nový prioritní požadavek na volební
období 2006 – 2010 (schváleno usnesením RM/2009/1201).

k 24/2007

Výměna přístřešku a vybudování zálivu MHD v křižovatce „Běleč“ směr
Podhůří . Akce je připravena, pro nedostatek finančních prostředků pozastavena.

k 25/2006

Protipovodňová opatření - stále v řešení. Čekáme na realizaci varianty č.1 (ošetření
nejkritičtějšího místa navýšením hráze nad propustkem a jeho osazení stavidlem),
odsouhlasené kolegiem primátora.
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P. Večerník kontaktoval pracovníky odboru ŽP s tím, že očekává situační mapku
úprav, aby s ní mohl seznámit konkrétní spoluobčany. Probíhá další kolo jednání
mezi odborem ŽP a zástupcem KMS v této věci, p. Večerníkem.
k 3/2005

Přemístění tlampačů místního rozhlasu na sloupy veřejného osvětlení bude
provedeno v cca v září 2010.

k17/2010

Pan Čépe upozornil na nebezpečnou dopravní situaci v místě napojení ulice
Ostružinová do ulice K Borku, kde není vidět přijíždějící vozidla z obou směrů při
výjezdu z této ulice z důvodu oplocení pozemků až k těsné hraně komunikace K
Borku. Na tomto místě by bylo vhodné umístit zrcadlo.
Komise umístění zrcadla podporuje a žádá pracovní skupinu náměstkyně pro
bezpečnost a dopravu o posouzení.
– pro paní Bartesovou, OSČM

k18/2010

Občané ulice U Vody žádají o posílení množství kontejnerů na komunální odpad na
sezónu v místě kontejnerového stání v ústí své ulici. Pro umístění dalšího kontejneru
však není dostatečný prostor, doporučujeme proto řešení rozmístěním nádob na
odpad k jednotlivým domům. O přidělení popelnice je potřeba požádat Hradecké
služby a.s.
- pro p. Marešovou, OSČM

19/2010

KMS žádá o opravu povrchu mostu plukovníka Šrámka a kontrolu mostní
konstrukce. V zimě údajně odpadávaly kovové části mostu na led. KMS žádá tímto
o podání žádosti na SÚS, která po několik let opravu mostu odkládá. – povrch
komunikace byl opraven, na kontrolu ocelové konstrukce čekáme.
-pro odbor dopravy

20/2010

Opětovně žádáme o dodržování klidu v neděli. Nechme naše motorové
pomocníky alespoň 1 den v týdnu odpočívat – a to vždy celou neděli .

22/2010

KMS žádá o revizi a opravu nové cyklostezky v úseku ul. Podhůrské k Parlamentu,
zejména jsou propadlé jamky kolem původních patníků.
– pro TSHK-zajistí Ing.Hamplová

Priorita 1999
Vzhledem k neuspokojivému jednání s vlastníky pozemků na trase plánované cyklostezky Stříbrný
rybník – Svinary, KMS tímto trvale prosazuje alespoň realizaci veřejného osvětlení v úseku cca
600 m, které bylo počátečním požadavkem KMS v roce 1999. Návrh bude předložen kolegiu
primátora k posouzení.
Zápis vypracovala: B. Menclová

Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 14.7.2010 od 19.30 hod.
v klubovně SDH ve Svinarech.

za Komisi místní samosprávy Svinary
Ing. A. Hamplová , předsedkyně v.r.
Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261

Zápis 06/2010

str. 3

