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Zápis č. 1/2008 

ze schůzky KMS Svinary, konané dne 9.1.2008 
  

Přítomni:  p. Borková, Ing.A. Hamplová, p.Holubová,  PhDr.Lišková, p.Menclová,  p.Šťastná, 
p.Slezáková, Ing.Hušek, p.Novotný, p.Večerník, strážník MP – p.Krenčík 
Omluvena: p. Al-Rashyová  
 
Ing.Hamplová, předsedkyně komise, v úvodu přivítala všechny přítomné.  
  

 
Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka: 

k 50/2007 řešit stání v křižovatce Ostrovní X Ke Splavu. Komise podporuje i případné  
umístění dopravní značky „Zákaz stání“ – požadavek trvá. 

 

 

Stále platí požadavek komise na kontrolu nedovoleného parkování ve Svinarech – v době 
zimní údržby nebudou neprůjezdné ulice udržovány !! 

I Vy se můžete se svými problémy obracet na strážníka městské policie, pana Petra Krenčíka  
na adrese petr.krencik@mmhk.cz . 
 
 

 
K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 

k 3/2005 Realizace chodníku v ul.Stříbrná : akce trvá, přípravy probíhají: Stále se řeší odkup 
pozemků. Realizace by měla probíhat v roce 2008. 

 
Priorita 1999  Postup prací na zamýšlené cyklostezce a chodníku na trase Stříbrný rybník –  
 Bohužel, je mnoho vlastníků pozemků, kteří zatím nesouhlasí s výkupem a 

brání tak prioritě Svinar, která trvá bezmála 10 let! Probíhá žádost o stavební 
povolení na část, která vede po pozemcích města. 

 
k 25/2006 Protipovodňové hráze :  v současné době je přislíbeno vypracování studie opravy 

hrází s cenovým posouzením. Podle ceny díla bude naplánována realizace. 
                           
k 29/2006 Čištění rybníčku:  stavidlo není řádně utěsněno a stále protéká ! 
 
k 12/2007 Komise podporuje směnu pozemku cesty v písníku Svinary za pozemky pod dříve 

používanou cestou za písníkem:  řeší odbor správy majetku města ve spolupráci 
s naší komisí.                                       

 
k 20/2007 Informace o plánované výstavbě chodníku a cyklostezky v ulici K Lesu:  

Schůzka občanů, kteří se chtějí dozvědět bližší informace o umístění chodníku, se 
bude konat 16.1.2008 od 18 hod. v naší klubovně. 
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k 24/2007 Projednání pozemkových vztahů pod zastávkou  a zálivem MHD: na jednání 
zastupitelstva města byl schválen záměr výstavby nového zálivu a přístřešku MHD. 
Akce je schválena a trvá. 

 
k 22/2007 K jízdnímu řádu: noční linka bude nově zřízena pro páteční a sobotní provoz, bude 

zaveden i ranní spoj před šestou hodinou ze Svinar  (od platnosti nového jízdního 
řádu). 

 
k 47/2007 KMS upozorňuje na propadlou žulovou dlažbu v zálivu autobusové  

zastávky  na straně u Bartošů – zažádat o reklamaci (Dopravní podnik HK) 
         - prověří p. Holubová 
   

k 51/2007 Oprava podhledu zastávky MHD – Podhůří (směr HK) : HOTOVO 
     
k 52/2007 Výměna oken a GO fasády na klubovně SDH: za KMS je pověřen účastí na 

kontrolních dnech p. Zbyněk Večerník. Akce je zřejmě dokončena, zástupce komise 
zatím nebyl pozván na předání díla. 

 
k 59/2007 Využití starého sušáku požárních hadic - Komise se přiklání k variantě „sušák 

odstranit“. Tato varianta byla doporučena zástupcům SDH k projednání. 
 -žádost o posouzení stále trvá                        
    
69/2007 Paní Václavíčková, majitelka rodinného domu na břehu Orlice, kde chybí základní 

vybavenost (silnice, vodovod, kanalizace, vyvážení odpadu, zimní údržba cest, 
osvětlení) žádá o podporu KMS při žádosti o zařazení do jiného koeficientu daně 
z nemovitosti než má HK město. Její žádost komise podporuje a zažádá dopisem 
Radu města Hradec Králové o změnu. – čekáme na odpověď 

 
70/2007 Paní Lhotáková upozornila na suchou lípu u zrcadla naproti restauraci U Karla 

upozornila na nutnost jejího odstranění. Požadavek byl uplatněn na Technických 
službách HK. - bude řešeno v jarních měsících     
    

1/2008  Na četné dotazy občanů Svinar zjistíme bližší informace ohledně opravy mostu 
Nově projednávané body: 

  v Podhůří. 
 

 
 

Příští schůzka KMS se uskuteční 
ve středu dne 13.2.2008 od 19,30 hod. 

 
 
 
za Komisi místní samosprávy Svinary 
Ing.A.Hamplová 
předsedkyně 
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