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Zápis č. 1/2009 
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 14.1.2009 
  

Přítomni:  Ing.A. Hamplová, p. Al-Rashyová, p.Holubová, PhDr.Lišková, p.Šťastná, 
                 Ing. Hušek, p.Novotný, p.Menclová,p.Večerník 
Omluveni: p.Slezáková, p.Borková, 
Host: Jan Kopelent, starosta obce Blešno 
Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala předsedkyně komise ing. Hamplová. 
 
Prvním bodem byly nové informace ohledně uvažovaného chodníku mezi koncem  katastrálního 
území Blešna a začátkem chodníku ve Svinarech. Obec Blešno prostřednictvím svého starosty žádá 
KMS Svinary, aby požádala město Hradec Králové o výstavbu této části chodníku. Jedná se o 
vyřešení situace, kdy obec Blešno nemůže stavět a investovat na cizím pozemku. Jedním 
z technických návrhů řešení bylo spojení výstavby chodníku společně s plánovanou výstavbou 
kruhového objezdu a přechodu pro chodce na křižovatce ulice Podhůrská a výpadovky na 
Třebechovice na hranici s Blešnem. KMS sdělila, že výstavbu chodníku by ráda podpořila, ale 
vzhledem k tomu, že Hradec Králové umožňuje pouze čtyři investiční požadavky za volební 
období, a vzhledem k mnoha dlouhodobě nevyřešeným věcem, které jsou potřebnější pro občany 
Svinar, nemůžeme tuto akci zařadit jako prioritu městské části Svinary.  
  

k 27/2008 řešit nepovolené trvalé parkování u hřbitova v ul. K Borku – průběžně sledováno 
Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka: 

k 35/2008  sledovat nepovolené parkování v ulici Pod Haltýřem - část ve směru ke Stříbrnému 
  rybníku. 
k 39/2008  ostře sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu 
  psů (volný pohyb po hřišti, úklid exkrementů) 
Pan Krenčík doporučuje všem občanům Svinar, aby se v případě komplikací se špatně parkujícími 
auty obraceli okamžitě přímo na městskou policii (linka 156). 
I nadále se můžete se svými problémy obracet na strážníka městské policie, pana Petra Krenčíka  
na adrese petr.krencik@mmhk.cz . 
 
 

Priorita 1999  Postup prací na zamýšlené cyklostezce a chodníku na trase Stříbrný rybník –  
K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 

 I. etapa dokončena. Další etapa je závislá na dohodě se stávajícími majiteli o 
odkoupení pozemků.  

 
k 3/2005 Realizace chodníku v ul.Stříbrná : zahájení stavby  je plánováno na I. čtvrtletí 

2009.                                                             
k 25/2006 Realizace  protipovodňových opatření dle vybrané varianty. 
                                                               

  
k 20/2007 Plánovaná výstavba chodníku a cyklostezky v ulici K Lesu: akce probíhá. 

Realizace v roce 2009. 
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k 24/2007 Projednání pozemkových vztahů pod zastávkou  a zálivem MHD: bylo vypsáno 
výběrové řízení na projekt, poté proběhne výkup pozemků. Akce probíhá. 

VS 10/2005 Technický stav  silnice v ulice Pod Haltýřem (východní část) – stále probíhá  
  reklamační řízení, reklamace byla upřesněna a probíhá – dle sdělení TS HK byla 
  silnice částečně opravena recyklátem. Celková rekonstrukce komunikace (včetně ul. 
  Malinové) je naplánována: vyhotovení projektové dokumentace v r.2010 a realizace 
  v roce 2011. 

 
k 30/2008 SÚS přislíbila opravu komunikace v ul. Stříbrná v úseku před hospodou U Pírků 

- dle sdělení SUS byl povrch opraven nátěrem. Propad nebyl odstraněn. 
      
k 49/2008 Komise projednala problém vlastníků tlakové splaškové kanalizace v Podhůří, 

- 27.10.08 byl zaslán dopis Královéhradecké provozní, a.s., kde bylo upozorněno 
na stálý zápach z kanalizace. Dále bylo jednáno o termínu záruky na čerpadla 
kanalizace. Odpověď je přílohou zápisu. (viz vývěska) Vysvětlení Veolie 
pokládáme za nedostačující a budeme požadovat upřesnění informací. 

    
k 52/2008 K záměru obce Blešno k výstavbě chodníku z Blešna ke Svinarům. Viz úvod. 
 
k 55/2008 Žádost o údržbu zeleně podél ulice K Borku (vyřezání keřů a vysoké trávy).  
 Požadavek předán k posouzení a případné realizaci. 
 
k 56/2008 Vymalování volební a schůzovní místnosti a zázemí pro KMS a hasiče Svinar 

včetně dovybavení nábytkem – KMS děkuje Ing.P.Bartoňovi, odbor vnitřní správy, 
za výborné zajištění  vymalování a následného úklidu. 

 

1/2009      Žádost o umístění dopravního značení – na základě připomínek občanů žádáme o 
umístění nové dopravní značky „Zákaz stání“ v ulici K Borku a  zrcadla v křižovatce 
naproti mostu (pro řidiče projíždějící rovně od Hradce Králové do Podhůří) v místě, 
kde bylo dříve instalováno 

Nově projednávané body: 

 
2/2009 Návrh na pojmenování mostu ve Svinarech po významném rodákovi, plukovníku 

Šrámkovi. Návrh byl projednáván již v minulosti při pojmenovávání ulic, kdy však 
bylo rozhodnuto, že ulice ve Svinarech budou nést názvy místní a přírodní. 
Plukovník Šrámek byl jedním z prvních členů československých legií v Rusku, kde 
v první světové válce bojoval jako dobrovolník proti Rakousku. Zpět do vlasti se 
vrátil v roce 1920 jako kapitán 4. střeleckého pluku Alexandra Velikého. Návrh na 
pojmenování mostu ve Svinarech byl KMS jednomyslně podpořen a odsouhlasen. 

 
KMS žádá organizační pracoviště KP zajistit body: 
 č. 25/2006 (zaslat na odbor ŽP)  
č.    1/2009 (zaslat na odbor dopravy) 
č.    2/2009 (zaslat na odbor správní)  

  
Příští schůzka KMS se uskuteční ve středu 11. 2. 2009 od 19,30 hod. 
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za Komisi místní samosprávy Svinary  
Ing.A.Hamplová, předsedkyně 

 
UŽITEČNÉ     INFORMACE     PRO      SPOLUOBČANY: 
Buďme k sobě ohleduplní ! 
 Prosíme všechny spoluobčany, aby v neděli nechali odpočívat sekačky na trávu a 

motorové pily, vždyť máme všichni právo na klid a odpočinek.  
 
 

Děkujeme všem, kteří tuto výzvu respektují!!! 

Zahradní odpad  
 Patří do biokompostaineru nebo na kompost a  plasty do nádob na separovaný sběr - 

nikoliv do kamen či na otevřený oheň. 
 
Upozornění na nesvítící nebo blikající lampy ve vašem okolí.  
  Pokud se nachází ve vašem okolí taková lampa, napište nám číselné označení  
  sloupu lampy a vhoďte do schránky KMS nebo volejte na Technické služby,  
  tel: 495 402 652 
 
Sháníte pejska?   
 Navštivte nový psí útulek u lesního hřbitova. Pokud má někdo zájem o psa, jsou 

zde k dispozici psi čistokrevní i kříženci, v těchto měsících je i možnost odběru 
štěňat (předpokládaného menšího vzrůstu).   

 Informace na tel: 731 131 227, paní Lacinová 
 
Nový sběrný dvůr otevřen ! 
 Připomínáme, že je nám všem k dispozici nový sběrný dvůr na Slezském Předměstí 

(vjezd u firmy Vitamín), otevírací doba: 
Středa:13,00 – 18,00 hod,  pátek 13,00 – 18,00 hod. sobota 8,00 – 16,00 hod 

 
Stavební suť či velkobjemový odpad patří do sběrného dvora (viz info výše) 
 
Kontejnery na tříděný a komunální odpad u osad Dubina, Ostrov a OVS patří 
 pro chataře těchto osad, nikoliv pro bydlící občany ve Svinarech !!!  
 
Občanům bydlícím zde přechodně v nájmu musí umožnit odkládání komunálního 
  odpadu vlastník  domu !!!!!! K tomuto účelu neslouží kontejnery pro chataře či na 
  separovaný odpad ! 
 
Udržujte pořádek kolem kontejnerů na komunální (u chatových osad) a na sepa 
  rovaný odpad! V případě přeplněnosti kontejnerů odkládejte odpad až v den odvozu 
  těchto kontejnerů – ne dříve. 
Žádáme majitele psů, aby po svých „čtyřnozích miláčcích“ uklízeli exkrementy – 
zvlášť na veřejném prostranství - „pláži“ na břehu řeky Orlice! Městská policie byla požádána o 
zvýšený dohled a penalizaci těch, co příslušnou vyhlášku města nedodržují !!!!! 
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ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 


	Zápis č. 1/2009

