Komise

místní

samosprávy

Svinary

Zápis č. 8/2010

ze schůzky KMS Svinary, konané dne 11.8.2010
Přítomni:
Omluveni:

p. Al-Rashyová, p. Holubová, PhDr. Lišková, p. Slezáková, p. Menclová,
p. Novotný, p. Večerník, Ing. Hušek, p. Krenčík – MP
p. Šťastná, Ing. Hamplová, J. Borková,

Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala paní Holubová, která vedla dnešní schůzi.
Na začátku schůze byli přítomni hosté. Bylo to 16 občanů Svinar, majitelů pozemků a nemovitostí
z ulice K Borku a přilehlých ulic. Přišli vyjádřit nesouhlas se stanoviskem Komise, která se v zápise
01.2010 vyjádřila v tom smyslu, že nemá námitek k projektu výstavby sportovního a rekreačního
objektu u Svinarského písníku za předpokladu zajištění lepší dopravní obslužnosti v ulici K Borku,
která by odpovídala všem normám a standardům předepsaným pro obytnou zónu a současně provoz
sportoviště.
Občané též připomněli nesouhlasné stanovisko 225 občanů, které předkládali na Magistrát města
HK v roce 2008, a se kterým byla KMS v tomto roce také seznámena. Občané také zdůraznili své
obavy z navýšení hluku a nedostatečné dopravní obslužnosti (podle nich výhybny nejsou
dostatečným řešením již stávající špatné dopravní situace). Navíc se občané domnívají, že provoz
sportoviště s občerstvením přinese do budoucna mnoho konfliktních situací (na základě zkušeností
z jiných částí města) s ohledem na jeho umístění v těsné blízkosti rodinných domů, a že bude mít
výrazný vliv na zhoršení kvality jejich bydlení, a to i přes ubezpečení pana Mahdalíčka, že provoz
plánovaného zařízení se nijak nedotkne kvality bydlení v přilehlém okolí a dopravní situace se
nezhorší. Komise respektuje nesouhlasné stanovisko občanů Svinar, vychází přitom z předchozích
zkušeností s panem Mahdalíčkem (stále není splněna její první podmínka - odstranění nepovolené
stavby) a usuzuje, že obavy občanů mohou být důvodné.
Pozn.: Komise si ve čtvrtek 12.08.2010 potvrdila, že zvolené a schválené řešení její podmínky
ohledně nedostatečné dopravní obslužnosti, tj. vybudování 2 výhyben, bylo navrženo odborníky a
podléhá příslušným normám. Požadovaná projektová dokumentace výhyben musí být předložena
odboru dopravy ke schválení. Bod č. 38/2010.
- na vědomí radě města a OHA
Dalším hostem byl pan Boukal, který přišel upozornit na nepořádek v ulici Citrusová. Jedná se o
nepovolené parkování auto s polepy firmy Mountfield. Dále upozornil na nepořádek na veřejném
prostranství v těsné blízkosti jeho nemovitosti, který zabraňuje sekání veřejných prostranství, např.
skruže, dřevo a další stavební nepořádek. Tento neutěšený stav v ulici neumožňuje zajíždění vozů
Hradeckých a Technických služeb, včetně smluvních traktorů s pluhem na odklízení sněhu v zimě.
Pan Boukal také upozornil, že pozemek často slouží jako umývárna automobilů, kdy splašky tečou
do jeho zahrady. Bod č. 39/2010 pro pana Krenčíka.

Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka:
32/2010

30/2010
29/2010

V ulici Borová upravit vzrostlé keře, tak aby nezasahovaly do silnice, a dále v ulici
na Slatinu tzv. myší díra je také přerostlé křoví, které brání průjezdu touto silnicí. HOTOVO
Občané upozorňují na odložené pytle s odpadem v ulici Pod Haltýřem - HOTOVO
Žádáme o zvýšený dohled na špatně zaparkovaná vozidla, zejména v křižovatce
ulic Ostrovní a Borová! KMS konstatuje, že se opět horší stav parkování
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v ulicích Svinar a upozorňuje občany, že častým parkováním na komunikacích
o nedostatečné šíři (je v celých Svinarech) porušují zákon.
KMS žádá o kontrolu dodržování rychlosti v úseku u obchodu Hruška a žádá
městskou policii o častější měření rychlosti
Kontrolovat prostory dětského hřiště – byly zde nalezeny láhve od alkoholu a léky.
Prostor hřiště je nyní pravidelně kontrolován.
Ostře sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu
psů (volný pohyb po hřišti, úklid exkrementů)

!!! Žádáme 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:
40/2010

Výjezd z Ostrovní ulice směrem k mostu zakrývají přerostlé větve stromů. Prosíme
o jejich úpravu.
- zajistí Ing. A. Hamplová

41/2010

Žádáme o ořezání spodních částí větví bříz podél ulice K Borku.

42/2010

Žádáme o opakovanou opravu chodníku na most ve směru na Podhůří (navrhujeme
usazení dlaždic do betonu - někdo dlaždice postupně odnáší !!!!).

43/2010

KMS odsouhlasila řešení odkládání odpadu pro chataře z osady Opuka, kteří
nemají jinou možnost - doporučuje odkládání v plastových pytlích na stanoviště
popelnic u krajních chat patřících k osadě OVS v dobu určenou pro svoz odpadu,
tedy v pátek odpoledne.
- p. Marešová, OSČM
Příprava voleb do KMS Svinary – do31.08.2010 budou rozneseny anketní lístky
s dopisem pro občany. Od 1. – 13.09.2010 mohou spoluobčané navrhovat své
kandidáty do KMS Svinary na přiloženém anketním lístku, který vhodí buď do
schránky v obchodě Potraviny Hruška nebo do schránky pod vývěskou v Podhůří.
Dne 14.09.2010 KMS sepíše všechny navržené kandidáty a osloví je, zda souhlasí či
nesouhlasí /musí potvrdit písemně/ s navrženou kandidaturou. Poté bude sestavena
oficiální kandidátka, která bude doručena trvale bydlícím občanům do schránek.

44/2010

-

zajistí Ing. A. Hamplová

-

zajistí Ing. A. Hamplová

K bodům projednávaným na minulých schůzkách:
k36/2010

KMS žádá o statické posouzení a zabezpečení zvoničky ve středu Svinar. Čekáme na
vyjádření.

k35/2010

Chataři osady U Mlejna žádají o dovezení recyklátu na opravu cest v osadě. Žádají
o složení materiálu u hřiště uprostřed osady. Kontaktní osoba je pan Fairaizl, tel:
606 318 818
- zajistí Ing. A. Hamplová

k33/2010

Žádáme o zvýšení četnosti zalévání betonových květináčů u stání kontejnerů
v Podhůří. Zažádáno.
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31/2010

Majitelé chat a domků v osadě OVS žádají v rámci bezpečnosti provozu na silnici
vedoucí osadou kolem hájenky snížení povolené rychlosti. Navrhujeme posunutí
- zasláno na odbor dopravy
značky začátek obce až za hájenku směrem k Bělči.

k28/2010

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.
– v řešení, potřebné náležitosti zajistí p. Al-Rashyová

k27/2010

Špatný stav vody v rybníčku na návsi, odpověď - viz příloha zápisu

k24/2010

Třídění odpadu. Každý občan, který bydlí ve Svinarech, 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. Pro
chataře bude řešena dodávka sběrných nádob po vyhodnocení pilotního projektu.

k23/2010

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

k22/2010

KMS žádá o revizi a opravu nové cyklostezky v úseku ul. Podhůrské k Parlamentu,
zejména jsou propadlé jamky kolem původních patníků. – čekáme na vyjádření

k19/2010

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. Objevila se
další díra na stejném místě v povrchu komunikace. Požadavek byl předán
správci silnice a mostu, tedy SÚS – od ní čekáme vyjádření.

k17/2010

Komise podporuje umístění zrcadla v ulici K Borku a žádá pracovní skupinu
náměstkyně pro bezpečnost a dopravu o posouzení. Odpověď - viz. přiložený dopis

k16/2010

Možnost využití alternativních trestů při úklidu příkopů podél přístupových
komunikací do Svinar s tím, že dozor by vykonával p. Krenčík, MP.
– žádosti o
přidělení osob lze uplatnit na odboru správním v dostatečném časovém předstihu.

k15/2010

KMS zvažuje možnost pořízení ukazatele rychlosti. V současnosti se jedná o míře
spolufinancování z rozpočtu KMS. Komise odhlasovala příspěvek z rozpočtu KMS
na 2 ukazatele rychlosti ve výši 10 000,- Kč (Pro - jednohlasně 8 )

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. – zatím čekáme na reakci
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k 40/2009

Žádost občanů o zpevnění komunikace v ulici Borová před čp. 203 a 176. – v
řešení

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 – proběhlo zaměření, zjištění dotčených vlastníků, akce
pokračuje. KMS podala žádost o přidělení příslušných finančních prostředků radu
města.

k 3/2005

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

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. Komise obdržela vyjádření Ing.
Svátka, že problém je v místě, kde se setkává soukromý pozemek s okrajem silnice. KMS žádá o
prověření možnosti náhradního řešení – vedení kabelu protlakem pod komunikací na druhou stranu.
-předat Ing. J. Svátkovi

Zápis vypracovala: B. Menclová

Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 14.09.2010 od 19.30 hod.
v klubovně SDH ve Svinarech.

za Komisi místní samosprávy Svinary
J. Holubová , místopředsedkyně v.r.
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