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místní

samosprávy

Svinary

Zápis č. 4/2010

ze schůzky KMS Svinary, konané dne 14.4.2010
Přítomni:
Omluvena:
Nepřítomni:

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

Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala Ing. A. Hamplová, předsedkyně KMS.

Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka:
k 39/2008
26/2009
08/2010

Ostře sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu
psů (volný pohyb po hřišti, úklid exkrementů)
Kontrolovat prostory dětského hřiště – byly zde nalezeny láhve od alkoholu a léky.
Prostor hřiště je nyní pravidelně kontrolován.
KMS žádá o kontrolu dodržování rychlosti v úseku u obchodu Hruška a žádá
městskou policii o častější měření rychlosti

!!! Prosíme 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:
16/2010

15/2010

14/2010
13/2010
12/2010

Prověřit možnost využití alternativních trestů při úklidu příkopů podél přístupových
komunikací do Svinar s tím, že dozor by vykonával p. Krenčík, strážník MP.
-

na SÚS prověří stav úklidu příkopů Ing.Hamplová
možnosti přidělení osoby s alter.trestem prověří p. Holubová

-

další náležitosti zajistí p. Holubová (společná žádost)

KMS obdržela návrh od KMS Piletice na možnost pořízení ukazatele rychlosti
z dotací ČEZ (protihodnotou za časté problémy s výpadky elektřiny). Bohužel, pro
letošní rok jsou dotace vyčerpány, společně s KMS Piletice a Slatina požádáme o
příspěvek příští rok. Ukazatel by byl umístěn ze směru od Bělče v těsné blízkosti
křížení ulic Stříbrná a Borová. KMS odsouhlasila hlasy všech 8 přítomných
příspěvek KMS na tento ukazatel ve výši ½ svého ročního příspěvku (cca 5.000 Kč).
KMS tímto žádá zametení cyklistické stezky podél Stříbrného rybníka.
KMS oznamuje, že v ul. Podhůrská, mezi čp. 90 a 111 je propadlý chodník a též
žádá o jeho opravu, neboť je zejména pro starší spoluobčany neschůdný.
KMS upozorňuje, že přestože byl rybníček v centru vyčištěn od leklých ryb, ostatní
odpadky ve vodě zůstaly – plast. lahve a další nepořádek.
-

žádosti č.14.-12./2010 předá Ing. A. Hamplová

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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KMS upozorňuje, že byly provedeny zřejmě nepovolené vstupy do nové komunikace
K Lesu. KMS žádá odbor správy majetku u prověření žádostí a přijetí příslušných
opatření. Překopy byly zjištěny: v křižovatce s ulicí K Borku a dále proti čp. 132.
- zaslat na odbor správy majetku města

10/2010

Zaslat děkovné vyjádření k zajištění zimního úklidu v ulicích Svinar – zaslána žádost
organizačního pracoviště KP o vyjádření.
- zajistí Ing. A. Hamplová

09/2010

Na výzvu p. Kaplana z Hradeckých služeb o řešení nepořádku kolem kontejnerů na
komunální odpad u odbočky k písníku směrem na Běleč komise potvrzuje (po
několika neúspěšných pokusech), svoje rozhodnutí tuto záležitost již dále neřešit.
Zájem o řešení ze strany sousedících chatařů není a KMS sama aktivitu vyvíjet
nebude.
- p. Kaplanovi a p. Marešové (OSČM) sdělí Ing.Hamplová

K bodům projednávaným na minulých schůzkách:
08/2010

KMS žádá o posouzení umístění přechodu pro chodce u zastávky v Podhůří u
mostu a posouzení této možnosti z hlediska bezpečnosti. Čekáme na vyjádření.

k 06/2010

Na počátku schůze byla KMS seznámena s informací firmy Sten.cz internet o
možnosti zasíťování Svinar optickým kabelem pro rozvod internetu. KMS byla
požádána o stanovisko k této možnosti.
Komise se po diskuzi přiklání k variantě podpořit vybudování této sítě. Nabídka
bude zveřejněna ve vývěskách v obci a na webových stránkách komise.

k 60/2009

Nové umístění dopravního značení „omezení rychlosti 40 km/hod.“ v úseku u
konzumu „Hruška“ a v blízkosti autobusové zastávky. Žádost nebyla schválena
jako opodstatněná. Žádost KMS podpořil i vedoucí obchodu „Hruška“ p. Barták,
který denně sleduje nebezpečný provoz v blízkosti prodejny.

k 57/2009

Dodání recyklátu na zpevnění cesty do osady Ostrov – proběhne cca v 16. týdnu.

k 40/2009

Žádost občanů o zpevnění komunikace v ulici Borová před čp. 203 a 176. Bude
zajištěno cca v 16. týdnu.

k 38/2009

Posouzení zdravotního stavu borovice vejmutovky v ulici Květná před č.p. 199
bylo provedeno. Strom byl shledán zdravým. Přesto bylo požádáno na odbor
životního prostředí k rozhodnutí. Prořezávka stromů v ulic K Lesu bude provedena
v nejbližším období vegetačního klidu (tuto zimu byly veškeré síly TSHK věnovány
odklízení sněhu).

k 36/2009

Zvýraznění hrany retardéru transparentní barvou v ul. K Lesu bude proveden
v nejbližší době.

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 12/2009 a

Požadavek KMS na umístění zpomalovacích retardérů v ulici K Borku – a k
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k16/2009

v ulici Dubinská. Schůze svolána, nyní zbývá zajistit souhlasy vlastníků pozemků a
nemovitostí v okruhu 100 m, poté stanovisko pracovní skupiny. Zatím nemáme
k dispozici souhlasy vlastníků požadovaných pozemků.

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. Čekáme na realizaci varianty č.1 ( ošetření nejkritičtějšího
místa navýšením hráze nad propustkem a jeho osazení stavidlem), odsouhlasené
kolegiem primátora. P. Večerník kontaktoval pracovníky odboru ŽP s tím, že
očekává situační mapku úprav, aby s ní mohl seznámit konkrétní spoluobčany.
-

k 3/2005

zaslat na odbor ŽP

Realizace chodníku v ul.Stříbrná : HOTOVO. Přístřešek bude instalován za
příznivých klimatických podmínek. Probíhá.
Přemístění tlampačů místního rozhlasu na sloupy veřejného osvětlení 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 12.5.2010 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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