Komise

místní

samosprávy

Svinary

Zápis č. 2/2010

ze schůzky KMS Svinary, konané dne 10.2.2010
Přítomni:

p. Al-Rashyová, J. Borková, Ing.A. Hamplová, , Ing. Hušek, p.Menclová,
p.Slezáková, p.Šťastná, p.Novotný, p.Večerník
Omluveny: p.Holubová, PhDr.Lišková,
Nepřítomen: p. Večerník
Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala Ing. A. Hamplová, předsedkyně komise.

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)

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).
03/2010

Nově projednávané body:
05/2010

Posypový materiál k dostání na vrátnici TS HK Na Brně 362, cca 20 kg pytle,
cenu naleznete na www.tshk.cz

04/2010

Dopis od p. Pazderkové ohledně provedení odvodnění – při vhodném počasí
budou řešit TS HK.
- Zajistí: Ing. Hamplová

01/2010

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.

K bodům projednávaným na minulých schůzkách:
56/2009

Instalace nových odpadkových košů na označníky MHD – HOTOVO.

60/2009

Nové umístění dopravního značení „omezení rychlosti 40 km/hod.“ v úseku u
konzumu „Hruška“ a v blízkosti autobusové zastávky. Žádost znovu podána i
s nákresem – umístění doprav. značení nebylo komisí schváleno.
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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!

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
16/2009

Požadavek KMS na umístění zpomalovacích retardérů v ulici K Borku – a k
v ulici Dubinská. Schůze svolána, nyní zbývá zajistit souhlasy vlastníků
pozemků a nemovitostí v okruhu 100 m, poté stanovisko pracovní skupiny.
V řešení.

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 - stále v řešení. KMS s obavami očekává letošní jaro a
tání napadlého sněhu.
- Zaslat odboru ŽP

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.
– Zaslat na investiční odbor

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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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. Bude provedeno v létě.
Priorita 1999 Postup prací na zamýšlené cyklostezce a chodníku na trase Stříbrný rybník –
KMS souhlasí s navrženým náhradním řešením - připojení cyklostezky těsně ke
komunikaci s tím, že osvětlení by v krajním případě vedlo po druhé stran. KMS tímto
žádá alespoň o realizaci veřejného osvětlení, které bylo počátečním požadavkem.
- s Ing. Svátkem projedná
p. Holubová

Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 10.3.2010 od 19.30 hod.
v klubovně SDH ve Svinarech.
Zápis vyhotovila J. Holubová

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