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Zápis č. 1/2010
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 11.1.2010
Přítomni:

p. Al-Rashyová, J. Borková, Ing.A. Hamplová, p.Holubová, Ing. Hušek,
PhDr.Lišková, p.Menclová, p.Slezáková, p.Šťastná, p.Novotný, p.Večerník
Host:
p. J. Mahdalíček
Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala Ing. A. Hamplová, předsedkyně komise.
Přivítala hosta komise – p. Mahdalíčka ve věci dalšího vývoje záměru výstavby „Sportovního klubu
ve Svinarech“.

Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka:
k 39/2008

Ostře sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu
psů (volný pohyb po hřišti, úklid exkrementů)

26/2009

Kontrolovat prostory dětského hřiště – byly zde nalezeny láhve od alkoholu a
léky. Prostor hřiště je nyní pravidelně kontrolován.

02/2010

Řešit nežádoucí vytékání vody a následné namrzání veřejných komunikací ze
soukromých pozemků (např. ul. Ke Splavu a dalších)

03/2010

Poděkování p. Krenčíkovi za rychlé zajištění bezproblémové údržby od sněhu
z místních komunikací.
Pan Krenčík doporučuje všem občanům Svinar, aby se v případě komplikací se špatně parkujícími
auty obraceli okamžitě přímo na městskou policii (linka 156).

Nově projednávané body:
04/2010

Upozornění pro pisatele vzkazu, vhozeného do schránky v Podhůří, prosíme o
opětovné předání – vzkaz byl úplně rozmáčený. Děkujeme.

01/2010

KMS byla seznámena se záměrem realizace výhyben v ulici K Borku, které byly
podmínkou pro další pokračování žádosti o změnu ÚPmHK č. 135 – výstavbu
Sportovního klubu Svinary na břehu písníku ve Svinarech.
Komise zkonstatovala, že tímto bude splněna druhá „podmínka“ KMS Svinary,
kterou byl požadavek na řešení dopravní obslužnosti sportovního areálu.
Dále komise s politováním zkonstatovala, že do dnešního dne nebyla splněna první
podmínka KMS, kterou bylo dodržení závazků vůči městu Hradec Králové –
odstranění nepovolené stavby oplocení na břehu přilehlého písníku, ke kterému byl
p. Mahdalíček odborem správy majetku města v minulosti (25.8.2006) vyzván a na
který p. Mahdalíček dodnes nereagoval. Pan Mahdalíček na toto konstatování
odpověděl, že on písník neoplotil, a proto na výzvu odboru nereagoval.
KMS Svinary konstatovala, že souhlasem p. Mahdalíčka k realizaci výhyben dle
odborného projektu bude splněna její hlavní podmínka. Tím k realizaci záměru
výstavby „Sportovního klubu Svinary“ v souladu se studií, předloženou radě města
dne 6.5.2008, nemá námitek.
- na vědomí odbor hl. architekta
-

na vědomí odbor správy majetku města
p.Mahdalíčkovi zašle p.Holubová

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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K bodům projednávaným na minulých schůzkách:
56/2009

Děkujeme pracovníkům DPmHK za instalaci nových označníků MHD, jen
upozorňujeme, že na původních byly odpadkové koše, které na těchto nových chybí.
Prosíme o jejich opětovné umístění.
- žádost na DPmHK zašle Holubová

61/2009

Názor některých spoluobčanů na informaci města o záměru vyasfaltovat Hradečnici
pro využití bruslařů na ON-LINE bruslích. KMS tento požadavek uvedla
v předchozím zápise a ten předala členům rady města. Rada města vzala zápis a
sdělení v něm obsažené na vědomí a přijala k zápisu usnesení č. RM/2010/90.

60/2009

Nové umístění dopravního značení „omezení rychlosti 40 km/hod.“ v úseku u
konzumu „Hruška“ a v blízkosti autobusové zastávky. Zatím neschváleno. KMS
podnikne v této záležitosti opětovné kroky.
- zajistí p. Holubová

57/2009

Dodání recyklátu na zpevnění cesty do osady Ostrov – proběhne za příznivějších
klimatických podmínek.

40/2009

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

38/2009

Posouzení zdravotního stavu borovice vejmutovky v ulici Květná před č.p. 199 a
prořezávka stromů v ulic K Lesu – bude provedeno v dohledné době.

37/2009

Svinary patří do zóny „silnice se v zimě neudržuje“. Zimní údržbu silnic zde
zajišťuje společnost ADOZ, a to pouze v ulicích, kde netvoří překážku parkující
vozidla!
Děkujeme pracovníkům firmy ADOZ za perfektní údržbu komunikací od
sněhu!
- na vědomí TSHK předá Ing.Hamplová

36/2009

Žádost o posouzení nového retardéru na začátku ulice K Lesu. Retardér byl
posouzen a nebyly shledány závady (výška). Komise navrhla zvýraznění hrany
retardéru transparentní barvou. Schváleno - bude provedeno za příznivých
klimatických podmínek.

k30/2009

Přístřešek MHD na zastávce U Čechů. Vyzvané subjekty se k návrhu vyjádřily:
vyjádření TS HK – souhlas,
vyjádření HZS KHK – nesouhlas.
O výsledku vyjádření byla informována Ing. P. Finfrlová, náměstkyně primátora.
O dalším vývoji bude komise informována.

k27/2009

Požádat TSHK o redukci náletových bříz na pozemku města u mostu přes
řeku Orlici, některé břízy již značně utlačují vysazenou lípu. Je v řešení.

k 12/2009 a

Požadavek KMS na umístění zpomalovacích retardérů v ulici K Borku – a k

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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16/2009

v ulici Dubinská. Schůze svolána, nyní zbývá zajistit souhlasy vlastníků
pozemků a nemovitostí v okruhu 100 m, poté stanovisko pracovní skupiny.
KMS tímto žádá – dle doporučení odboru dopravy - o seznam potřebných
vlastníků nemovitostí, u kterých má zajistit písemný souhlas, odbor
samosprávných činností města.
- odbor samosprávných činn. města

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 probíhá, čekáme na přidělení finančních prostředků.

k 25/2006

Protipovodňová opatření - řeší p. Večerník s úředníky odboru životního prostředí
– stále v řešení. KMS obdržela CD s mapami situací…….

k 3/2005

Realizace chodníku v ul.Stříbrná : HOTOVO. Přístřešek bude instalován za
příznivých klimatických podmínek. KMS vznáší dotaz, proč není dosud přemístěna
zastávka na místo tohoto nového zálivu. Současně upozorňuje na nevhodné umístění
označníku státního linkového autobusu.
– na DPmHK zašle p. Holubová
Byl vznesen požadavek na přemístění tlampačů místního rozhlasu na sloupy
veřejného osvětlení. Příslušný odbor žádost prověřil a zahrne potřebnou částku do
rozpočtu roku následujícího (r. 2010), kdy zajistí realizaci.
-

zaslat na odbor vnitřní správy - Ing.Bartoň

Priorita 1999 Postup prací na zamýšlené cyklostezce a chodníku na trase Stříbrný rybník –
Druhá etapa je závislá na dohodě se stávajícími majiteli o odkoupení pozemků. KMS
obdržela návrh p. Idunka k dalšímu technickému řešení II. části cyklostezky na trase
Stříbrný rybník – začátek Svinar. KMS souhlasí s navrženým náhradním řešením
- připojení cyklostezky těsně ke komunikaci s tím, že osvětlení by v krajním
případě vedlo po druhé straně. V případě nesouhlasu vlastníků pozemků nejblíže
ke Svinarům by bylo možné cyklostezku vyústit do komunikace dříve (prioritní je
řešení nepřehledné a táhlé zatáčky uprostřed úseku).

Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 10.2.2010 od 19.30 hod.
v klubovně SDH ve Svinarech.
Zápis vyhotovila J. Holubová

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

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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Aktuálně:
Navštivte webové stránky KMS Svinary:
Na webových stránkách magistrátu města byly znovu zprovozněny stránky naší
KMS. Naleznete na nich např. zápisy komise od roku 2006, diskusní fórum a
původní Pamětní knihu Svinar z roku 1923!
Odkaz: www.hradeckralove.org/cz/Magistrat/mistni_samosprava

OSTATNÍ INFORMACE PRO OBČANY:
Schránka na podněty pro KMS v centru Svinary byla odstraněna. Připomínky prosím
vhazujte do poštovních schránek členů KMS nebo do schránky na zastávce MHD v
Podhůří.

Upozornění na nesvítící nebo blikající lampy ve vašem okolí
V rámci rychlého odstranění závady poznamenejte si číselné označení sloupu a
volejte přímo na Technické služby, tel: 495 402 642

Sháníte pejska?
Navštivte psí útulek u lesního hřbitova. Informace podá paní Lacinová na tel:
731 131 227 nebo 495 497 075

Sběrný dvůr otevřen !
Připomínáme, že je nám všem k dispozici 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 velkoobjemový 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

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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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
separovaný 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 !!!!!

ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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