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Zápis č. 10/2010

ze schůzky KMS Svinary, konané dne 13.10.2010
Přítomni:
Omluveni:
Host:

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

Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala paní Hamplová, která vedla dnešní schůzi.

Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka:
29/2010

08/2010
26/2009
k 39/2008

Žádáme o zvýšený dohled na špatně zaparkovaná vozidla, zejména v křižovatce
ulic Ostrovní a Borová! KMS konstatuje, že se opět horší stav parkování
v ulicích Svinar a upozorňuje občany, že častým parkováním na komunikacích
o nedostatečné šíři (je v celých Svinarech) porušují zákon. (např. u hřbitova)
KMS žádá o kontrolu dodržování rychlosti v úseku u obchodu Hruška a žádá
městskou policii o častější měření rychlosti
Kontrolovat prostory dětského hřiště – 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:
51/2010

52/2010
53/2010

54/2010
55/2010

paní Lhotáková upozorňuje na odkrytou kanalizaci na jímání dešťové vody v ulici
Podhůrská (naproti hospody U Karla). Jedná se o úpravu pozemku patřící k domu
čp.77
KMS obdržela žádost od Občanského sdružení osady Ostrov, kde majitelé chat
požadují správu komunikace p.č. 192/1, tedy přístupové komunikace do osady.
Mikulášská besídka se bude konat 28.11.2010 od 16 do 17.30 hod ve škole
Malšova Lhota. Vstupné jako vloni, děti 70,- Kč (hradí se dopředu při přihlášení
dítěte, v ceně dárek od Mikuláše), doprovod 20,- Kč. Objednávky vyřizuje paní
Slezáková, Květná ul. 199 v úterý a v pátek od 17 do 19 hod.
Přihlásit děti můžete nejpozději do 19.11. 2010.
Komise schválila odměnu za roznesení hlasovacích lístků v hodnotě 500,- Kč
KMS se setkala s vámi nominovanými kandidáty na členy KMS 2011-2014, kteří
projevili zájem pracovat v KMS. Byl připraven seznam zájemců, ze kterých můžete
vybrat své zástupce Svinar na příští 4 roky. Urna pro lístky s kandidáty do KMS
bude umístěna před vstupem do volební místnosti a anketa proběhne ve stejné době
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jako komunální volby. Otevření anketní urny a sčítání hlasů proběhne v pondělí,
18.10. od 19,30 v klubovně hasičů. Zápis ze sčítání hlasů je přílohou tohoto zápisu.
Občané ulice Citrusová (u ulice K Borku) požádali o snížení kanalizační vpusti – je
vyvýšena nad okolní terén a neodvádí dešťovou vodu. – Zajistí Ing. Hamplová

K bodům projednávaným na minulých schůzkách:
50/2010

47/2010
43/2010

k40/2010
k36/2010

k35/2010

31/2010

k28/2010

k24/2010
k19/2010

KMS Svinary byla požádána pracovníky Policie České republiky o informování
občanů o zvýšené trestné činnosti páchané na starších občanech. V Hradci Králové
bylo zaznamenáno v poslední době hodně případů zneužití důvěry seniorů za účelem
podloudného vylákání peněz. (viz přílohy). Prosíme seniory, aby byli obezřetní a
zejména nepouštěli neznámé osoby do svých obydlí!
KMS se dohodla na archivaci písemných podkladů za minulá období. Archivaci a
kopie rozpracovaných úkolů zajistí p. Holubová - zpracovává se
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 (bez připomínek).
Výjezd z Ostrovní ulice směrem k mostu zakrývají přerostlé větve stromů. Ošetření
bude provedeno.
KMS žádá o statické posouzení a zabezpečení zvoničky ve středu Svinar. Odbor
památkové péče nechal posoudit celkovou opravu zvoničky. Do vyřešení
majetkových vztahů bude zatím zvonička demontována, tak aby nedošlo ke zřícení a
poškození zvonu, případě k ohrožení majetku či zdraví. - pro odbor památkové
péče
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 (požadavek evidován - čeká se na recykláž)
Majitelé chat a domků v osadě OVS žádají v rámci bezpečnosti provozu na silnici
vedoucí osadou kolem hájenky snížení povolené rychlosti. Navrhujeme posunutí
značky začátek obce až za hájenku směrem k Bělči. - Odbor dopravy zaslal
zamítavé stanovisko.
KMS žádá o návrh řešení odborníků z odboru dopravy. Na zmíněné silnici se
pohybuje mnoho chodců a cyklistů, je to cesta na autobusovou zastávku. Silnice
je úzká a není tam chodník, navíc těsně podél silnice jsou hluboké příkopy,
které znemožňují chodci uhnout se ze silnice v případě projíždějícího auta.
Snížení povolené rychlosti je v tomto úseku velmi potřebné – čekáme na
vyjádření odboru dopravy
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 rekonstrukce této
silnice. – v řešení, potřebné náležitosti zajistí p. Al-Rashyová
Třídění odpadu – čekáme na vyhodnocení pilotního projektu.
- pro Ing.P. Finfrlovou
KMS žádá o opravu povrchu mostu plukovníka Šrámka a kontrolu mostní
konstrukce. V zimě údajně odpadávaly kovové části mostu na led. – dle
vyjádření SÚS žádné součásti konstrukce neodpadly a most je monitorován.
Povrch komunikace byl opraven, objevila se však další díra na stejném místě,
žádáme o opravu. Požadavek byl předán prostřednictvím odboru dopravy
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k15/2010

k 08/2010
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správci silnice a mostu, tedy SÚS. – ke dni vytištění zápisu oprava mostu
provedena - HOTOVO
Komise podporuje umístění zrcadla v ulici K Borku a žádá pracovní skupinu
náměstkyně pro bezpečnost a dopravu o posouzení.
Světelné ukazatele rychlosti – rada města schválila zakoupení 2 ks těchto ukazatelů
pro Svinary. Komise požaduje jejich umístění na vjezdu do Svinar směrem od
Stříbrného rybníku a před křižovatkou ulic Stříbrná a Borová.
- pro odbor dopravy
Posouzení umístění přechodu pro chodce u zastávky v Podhůří u mostu a
posouzení této možnosti z hlediska bezpečnosti. Bylo provedeno alespoň požadované
snížení obrubníku, a tím umožněn nájezd pro vozíčkáře a kočárky. - HOTOVO
Přístřešek MHD na zastávce U Čechů. Řeší se varianta jiných typů zastřešení.
Redukce náletových bříz na pozemku města u mostu přes řeku Orlici, některé
břízy již značně utlačují vysazenou lípu – stromy budou upraveny.
Revitalizace dětského a sportovního hřiště je nový prioritní požadavek na volební
období 2006 – 2010 (schváleno usnesením RM/2009/1201). Požadavek KMS trvá.
Výměna přístřešku a vybudování zálivu MHD v křižovatce „Běleč“ směr
Podhůří . Akce je připravena, pro nedostatek finančních prostředků pozastavena.
Protipovodňová opatření – proběhlo zaměření, zjištění dotčených vlastníků, akce
pokračuje. KMS podala žádost o přidělení příslušných finančních prostředků na radu
města. – KMS žádá vyjádření města na dopis ze dne 22.07.2010.
- pro Ing. Šedivou, ŽP
Přemístění tlampačů místního rozhlasu na sloupy veřejného osvětlení bude
provedeno v cca v září 2010. Dle vyjádření Ing. P. Bartoně bude provedeno do
konce října 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 i komisí navrhovaný způsob vedení el. kabelu osvětlení protlakem naráží na problémy
s majetkovými poměry v požadovaném území.
Komise vyjadřuje politování nad celým záměrem, který již mohl být realizován, nebýt problémů
s majetkoprávním vyrovnáním dotčených pozemků.

Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 10.11.2010 od 19.30 hod.
v klubovně SDH ve Svinarech.

za Komisi místní samosprávy Svinary
Ing. A. Hamplová, předsedkyně v.r.
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